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 ةهمدقملا

 انسفنأ رورش نم هّللاب ذوعنو «هرفغتسنو ( هئيعتسن و مدمحت ِهّلل دمحلا نإ

 نأ دهشأو هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو

 .هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 :دعب امأ

 ءنيدلا بلاطم عيمج هيلع ىنبت يذلا لصألا يه ةيمالسإلا ةديقعلا نإف

 اذه َن قيقحتب الإ ةداعس الو ميعن الو ةايح الف «هب الإ دبعلا ةايح ميقتسن : ال يتلاو

 ةحيحصلا ةيمالسإلا ةديقعلا ةساردب مامتهالا اًبجاو ناك اذل ؛ميظعلا لصألا

 .ةرخآلاو ايندلا يف دبعلا وجني ىتح

 ناوضر ةباحصلا رصع نم ردصو كك يبنلا ةافو ىتح نوملسملا ناك دقو

 ءةنسلاو باتكلا ىلع ةينبم ةديقع «ةميلسلا ةديقعلا كلت ىلع مهيلع هللا

 عدبلا روهظ أدب املو «نومكاحتي امهيلإو ,نوجتحي امهب «نيميظعلا نيردصملا
 ةديقع ىلع ئيسلا رثألا اهل ناك ىتلا ةفئاطلا كلت «ةيفوصلا تايادب ترهظ

 لقي ملو «ءيش يف مالساإلا نم تسيل لئاسم نم هولخدأ امب «ةيمالسإلا ةمألا
 «مالسإلا نم اهنأ ىلع مهفرخرب اهورهظأو «نيملسملا ءاملع نم دحأ اهب

 .ةذوعشلاو «لجدلاو «تافارخلا اورشنو «دئاقعلاو «لوقعلا اودسفأف

 اهوثدحأ قرطو ءاهب اومزتلا موسرو ءاهوثدحأ عدب ةيفوصلا ءالؤهل ناكو
 هذه تغلب دقلو «مهتاثادحإو «مهعدب فالتخاو «مهخياشم عونتب تعونت

 : يه ةيفوصلا قرطلا تاهمأ نكلو «ةفلكب الإ ىصحي ال اًريبك اًددع قرطلا
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 عورفو «عورف اهنم لكلو «ةيناجيتلاو .؛ةيلذاشلاو «ةيعافرلاو «ةيناليجلا

 .يمالسإلا ملاعلا يف ترشتناو تعونت عورفلل

 «قرطلا هذه لطاب درب ةيانعلا نيصتخملا ىلع مزاللا نم ناك كلذلو

 .نوملسملا اهب رتغي ال ىتح اهراكفأو ءاهتادقتعم داسف حاضيإو ءاهفيز فشكو

 ىلإ شيعت تلاز ام يتلا «ةيلذاشلا ةقيرطلا يهو قرطلا هذه ىدحإ ترتخا دقو

 لاقي امك -ثارتلا نم ءزج يه وأ «تدابو تناك ةقرف تسيل يهف ءاذه انموي

 ثعب ةلاح يف مهنإ لوقلا نكمي لب «يضاملاب ةلوصوم ةدوجوم يه لب -مويلا

 لك ةعابطو «ةقيرطلا هذه رشن ىلإ ىعست «ةيميلعت زكارم هيلع موقت ؛ديدج

 لهج يفو « مهنيد نم لهج يف نوملسملا تقو ىف «ةثيدحلاو «ةميدقلا اهبتك

 رشن ىلع لخادلاو جراخلا يف مالسإلا ءادعأ نم ةدعاسمو «ةيفوصلا ةقيقح نم

 .قرطلا هذه

 هل ةجاح ال اهيلع درلاو «ةقيرطلا هذه نالطب نايب نإ سانلا ضعب لوقي دقو

 نأ قحلاو ءاهيلع در ةيفوصلا ىلع درلاف ,فوصتلا بهذم مومع يف اهلوخدل

 ةقيرطلا هذه هب زيمتت امل «لقتسم فلؤمب اهدارفإ بجو ام اهل ةيلذاشلا ةقيرطلا

 هعاشأ امو «نييالملاب اهعابتأ دعي يتلا «ةيمالسإلا دالبلا يف عساو راشتنا نم

 .فلسلا اهمذ يتلا ىرخألا قرطلا نع فلتخت مهتقيرط نأ نم ةقيرطلا هذه عابتأ

 .عوضوملا ةيمهأ يف هنيبأ فوس امك «ةبئاش لك نم ةملاس ةقيرط اهنأ نومعزيف

 بجاو ةقيرطلا هذه رطخ ىلإ ملعلا بالط هيبنت ناك هريغلو اذه لجأل

 نم هعمتجمو «هنيدو «هسفن ةيامح بحي ملسم لكل حصنلا بوجو همتحي

 .ةمادهلا راكفألا هذه يف قالزنالا

 يهو (دقنو ضرع ةيلذاشلا) : عوضوم ثحبأ نأ هَّللا قيفوتب تيأر ذل

 هذه ةقيقح ةفرعم دارأ نمل اًرسيم اًعجرم نوكتل «ةقرفلا هذه نع ةلصفم ةسارد
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 ةمدقملا

 اكن

 عوضوملا ةيمهأ

 -:ىلي اميف صخلتتو «ةغلاب ةيمهأ وذ - يرظن يف - عوضوملا

 -:يمالسإلا ملاعلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا راشتنا ١-

 برغملا يف قرطلا رئاس تعرفت اهنع لب «قرطلا ربكأ نم ةيلذاشلا دعت

 ةيرعشألا ةديقعلاو يهو ءاهريغو نادوسلاو رصمو ايبيلو سنوتو رئازجلاو
 فوصتلا لاقم رظنا) .دالبلا كلت يف ةبلاغلا ةملسملا ةيصخشلا انوكت نأ ناداكت

 .(586) ددعلا قحلا ةوعد ةلجم يف قيدصلا نب ىلع دمحمل هخيراتو يبرغملا

 «ةقيرط ةرشع سمخب عورفلا هذه ةيمالسألا فراعملا ةرئاد تردق دقو

 اهل رهظت ال يتلا قرطلا نم ريثك يف ترثأ اهنأل «ءكلذ نم رثكأ عقاولا يف يهو

 يلغرف ظيفحلا دبع - ةيرصعلا ةايحلاو فوصتلا) « ةيلذاشلا ىلإ ةحيرص ةبسن
 معو اًمسا حبصأ ىتح رهتشا يلذاشلا بقل نإ لب «(174 رظناو ١7 :ىينرقلا

 ةينوتيزلا ةلجملا رظنا) .امهيلإ امو رصمو سنوت يف سانلا ةيمست يف هلامعتسا

 ٠١8(. ص ٠١ ءزجلا

 -:ثيدحلا رصعلا يف مهتقيرط رشن يف ةقيرطلا هذه عابتأ سامح -؟

 وه ةساردلاو درلاب ىلوأ اهنأو اهتروطخ يف قرفلا نيب توافتلا نيبي امم

 .تلازام ةيلذاشلا ةقرفو «مهتوعد رشن يف مهتسامحو ءاهعابتأ ءاقبو ءاهؤاقب
 - : يلي اميف كلذ نيبتيو «مهبهذم رشن يف اًئيثح اًيعس نوعسي اهعابتأو نآلا ىلإ

 - :ةيدمحملا ةريشعلا ةيعمج رث

 ةوعدلاب رصعلا اذه يف زراب رودب ةيلذاشلا ةيدمحملا ةريشعلا تماق دقل

 دمحم قيرطلا خيش أشنأ دقف «تالاجملا ةفاك يف ةيلذاشلا ةقيرطلل ةمظنملا

 ةوعدلل ةليسو نوكتل م١97١ ةنس اًيمسر ةيدمحملا ةريشعلا ةيعمج ميهاربإ يكز

 ةثالث لك ردصت يتلا «ملسملا » ةلجم أشنأ كلذكو «ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلإ
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 ةقيرطلا ١ راعش هردصتي يذلا « ملسملا » عقوم مهل تنرتنالا ةكبش يفو . رهشأ

 خيش فلأ كلذكو «ةرينتسم ةيعرش ةيفلس ةيفوص ةقيرط ةيلذاشلا ةيدمحملا

 باتكو «يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ :باتك اهنم «فوصتلا يف اًبتك ةقيرطلا

 .لوصولا لوصأ

 عم تاقالع اهلو ءملاعلا ءاحنأ ىتش يف تاطابتراو تاقلح ةريشعللو

 تنرتنالا ىلع مهعقوم رظنا) .ةيبعشو ةيمسر ةوعدلا لقح يف ةلماعلا ةيمالسإلا

 - :ةيسافلا ةيلذاشلا ةقب فيرا ر :

 اعلا ىف ةيفوصلا ةلجححو ع : ىلاعلا ىفوصلا سلجملا ندنل ةلئيدم

 ندنل عراوش يف تاريسملا ىدحإ يف هنأ سلجملا اذه رثأ نيبي اممو «عمجأ

 روتكدلا ةريسم يف ملسم فلأ ةئام عمتجا ٍةِكَي يبنلا دلوم ىركذ ءايحإ ةبسانمب

 ةيلذاشلا ةيفوصلا مالعأ رظنا) تارتموليك ةرشع وحن تدتماو نيدلا سمش

 55١(. .778 ص ةيسافلا

 يه ةيلذاشلا ةيفوصلا ةقيرطلا تناك اذإو » : ةقيرطلا هذه عابتأ دحأ لوقيو

 نأ اهرمأ ىلوتي نم ةيلوؤسمف ءاّمومع ةيفوصلا قرطلل ةبسنلاب مألاو « لصألا

 .ةدايقلاو .ةدايرلاو .ةدايزلا هذه تاعبت لمحتي

 سمش روتكدلا اهخيشو ةقيرطلا ميعز سّرك ةيلوئسملا هذه نم اًقالطناو

 يعيلطلا اهرود ةيملاعلا ةيفوصلا ةكرحلا ذدخأت ىكل هدهج ىسافلا نيدلا

 .(55؟59 : ص قباسلا ردصملا) «... دئارلا

 ةيدقعلا عدبلا نم ةملاس اهنأو ؛ةنسلاو باتكلا عبتت «ةيفلس اهنأب ىوعد -'“

 ينعي امم اهوكلسو ءاهيلع اونثأ يلذاشلا رصع يف ءاملعلا رابك نأو «ةيلمعلاو
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 - :هكولس بوجوو ءاهتحص

 هَّللا ىلإ قرطلا برقأ يه ةيلذاشلا » : يروتيفلا رمسألا مالسلا دبع لوقي
 نطاوب اهيلع تناك يتلا يه ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ هّللاب فلح نمف ءاهبل يهو

 ةيهبلا ننملاو ةينسلا راونألا) « ثنحي مل هنيمي يف راب وهن هلك ِهّللا لوسر باحصأ
 .(8 - :ص ةيلذاشلا ةيسورعلا ةقيرطلاب ةامسملا ةيفوصلا هللا لهأ قيرط يف

 ىواعدو حطش اهيف سيلو » :ةيلذاشلا نع ةقينرد دمحأ دمحم .د لوقيو

 («لوصولاو فشكلا مساب عدبو تافارحنا اهيف سيلو .دجولاو مايهلا مساب
 هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا رظناو «194 اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا)

 : ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأتو :١١١« ص سافنألا ريطعت و 288 2487/6560 : ص

 2775 :ص نيرشعلا نرقلا لالخ يناديملا ةيمالسإلا تاعامجلا رثأو «69

 ١514( :ص ينرقلا يلغرف ظيفحلا دبعل ةيرصعلا ةايحلاو فوصتلاو

 هللا ءاطع نبا ءارآ نإ :صخألا ىلعو «ةقيرطلا هذه بتكب مامتهالا -5

 نم اهل أيهت دق فوصتلا يف - ةيلذاشلا ةقيرطلل رشانلاو رظنملا وهو - يردنكسلا
 مهأ يهو - (ةيئاطعلا مكحلا) ترفظ دقف ءاهريغل أيهتي مل ام راشتنالاو عويذلا

 نم يداع ريغ ددعب -يىفوصلا هبهذم ىلع ةلالد اهزربأو ءاطع نبا تافنصم

 ةدع راطقأ يف رضاحلا رصعلا ىلإ يرجهلا نماثلا نرقلا ذنم كلذو «حورشلا

 امك ؛ويالملاو دنهلاو ايكرتو ةيبرعلا ةريزجلاو يبرعلا برغملاو اينابسأك

 يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا) «ةيولاملاو ةيكرتلاك ةيبنجأ تاغلب اًنايحأ تحرش

 3١(. : ص ينازاتفتلا ءافولا يبأل هفوصتو

 هللا ءاطع نبا رظنا) ءاححرش نيرشعو ةعبرأ نم رثكأ حورشلا هذه تغلب دقو
 بتكلا هذهل حورشلا ثدحأ نمو 9٠-917( : ينازاتفتلل هفوصتو يردنكسلا

 : هلوقب هيلع ىنثأ دقو «تادلجم عبرأ يف يطوبلا ديعس دمحم روتكدلا حرش

 طاسوألا يف رشتنا همجح يف اًريغص اًبيتك ملعأ الف (مكحلا) باتك امأ»
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 باتك ةمدقم) «هل اهلبقتك سوفنلاو لوقعلا هتلبقتو ءهراشتناك ةفلتخملا

 .(4 ليلحتو حرش ةيئاطعلا مكحلا »

 نم باتكلا اذه ىف ام دنفي نأ ةيفلسلا ةديقعلا سراد ىلع اًمازل ناكف

 ْ .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعل تافلاخم

 يبأ :اهمالعأ ىلع ءانثلاو ةيلذاشلا ةقيرطلا ةرصن يف تافلؤملا ةرثك -ه

 مدعو .يردنكسلا هللا ءاطع نباو ءيسرملا سابعلا يبأو «يلذاشلا نسحلا

 : ةقيرطلا هذه دقن يف لقتسم باتك دوجو

 ةرصن يف تالاقملاو بتكلا نم لئاه ليسب ةيلذاشلا ةقيرطلا تيظح دقل

 :اهنم اضعب كيلإو «ةقيرطلا هذه
 يلذاشلا هخيشو «يسرملا سابعلا يبأ خيشلا بقانم يف ننملا فئاطل -

 .يردنكسلا هللا ءاطع نبال «يلذاشلا نسحلا يبأ

 بسنو تاماقمو لاوحأو لاعفأو لاوقأ يف راربألا ةفحتو رارسألا ةرد -

 .يريمحلا غابصلا نبال «يلذاشلا نسحلا يبأ يديس تاوعدو راكذأو تاماركو

 .يطويسلا نيدلا لالجل «ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو «ةيملعلا ةقيقحلا دييأت -
 .دايع نب دمحم نب دمحأل «ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا -

 .يبودنسلا نسحل «ةيردنكسالاب عماجلا هدجسمو يسرملا سابعلا وبأ -

 ملاس يلعل «هفوصت «همولع .هخيرات «هرصع :يلذاشلا نسحلا وبأ -

 .رامع

 .ينازاتفتلا ءافولا يبأل «هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا -

 .لايشلا نيدلا لامجل «يمالسالا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ -

 .هئيذوب دمحمل «يلذاشلا نسحلا وبأ -

 .ةقينرد دمحأ دمحمل ءاهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا -
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 .تاحرف رداقلا دبعل .«فوصتلا يف هتسردمو «هتايح : يلذاشلا نسحلا وبأ -

 ءاهكولس ىلإ تعدو ءاهتحدمو «ةيلذاشلا تسرد يتلا بتكلا ضعب هذه

 يقنلا فوصتلا يف ىلعألا لثملاو «ةودقلا عضوم مهنأ ىلع اهمالعأ تروصو

 اهمالعأو «ةقيرطلا هذه ىلع تنثأ يتلا تالاقملا امأو .ةعدب لك نم ملاسلا

 ةقيرطلا هذه دقن يف لقتسم باتك ىلع فقأ مل لئاهلا مكلا اذه عمو. اًدج ةريثكف
 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم ىلع

 .داروألاب ةقيرطلا اهيف ترشتنا يتلا دالبلا يف ةماعلاو ةصاخلا مامتها -1

 :يسرملاو «يلذاشلا اهلاق يتلا ةيلذاشلا بازحألاو

 يف ةصاخو «سانلا نم ريثك دنع ةيلذاشلا راكذألاو داروألا تعاش دقل

 ىرخألا قرطلا نإ لب «ماشلا دالبو «نادوسلاو «يبرعلا برغملا دالبو ءرصم
 لاقيف «كلذ ببسب ةيلذاشلا ىلإ بستنتو «راكذألا كلتب ذخأت فوصتلا يف

 .ةيلذاشلا ةيقوسدلا ةيناهربلا ةقيرطلا :اًلثم

 ءاهب نومزتليو «ةلطاب تاداقتعا راكذألا هذه يف دقتعي سانلا نم ريثكو

 نع تءاج يتلا راكذألا ىلع اهنومدقيو لب «ءاعدلا ةباجتسا يف اًببس اهنولعجيو
 الم دقو » : يلذاشلا نع (يلذاشلا نسحلا وبأ) باتك بحاص لوقي هلك يبنلا

 بزحب ىمسيو راونألا بزح :اهنم اًبازحأو «ةيعدأو «ةنودم الاوقأ ايندلا

 اًهونم هنع لاق يذلا رحبلا بزحو «دمحلا بزحب فرعيو رونلا بزحو .حتفلا
 «تاديمحتو «راكذأ هلو ءا«رتتلا اهذخأ ام قارعلا لهأ دنع ناك ول » هب

 «نطابلاو رهاظلاو .فوصتلاو هقفلا نيب تعمج «ءاّدج ةغيلب تالاسوتو

 .(9 : ص يلذاشلا نسحلا وبأ) «داهزلا نم ةمأ هعمجت مل ام ةقيقحلاو ةعيرشلاو

 ةيدقعلاو ةيعرشلا تافلاخملا اهيف دجي راكذألا هذه يف لمأتملا نأ عم

 كلت نايب نيملسملا مومعو ءهلوسرو هلل حصنلا نم ناكف «ةريثكلا

 .ةقيرطلا هذه عابتأ اهب يدهي نأ ىلاعت هَّللا لعل تافلاخملا
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 :عوضوملا رايتخا بابسأ مهأ

 : يتأي ام اهمهأ نم «بابسأ ةدع عوضوملا اذه ثحب ىلإ ينعفد دقو

 لك نم اهتيقنتو «ةنسلاو باتكلا ىلع ةينبملا فلسلا ةديقع رشن يف ماهسإلا

 .ةمألا ةايح يف ةديقعلا ةيمهأل «ةبئاش

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ثحبلا اذه يف لثمتملا فوصتلا بهذم ةروطخ

 يف ولغلاو .«ينطابلا ليوأتلاب لاغتشالاو .ءيعرشلا ملعلا كرت ىلع ةمئاقلا

 فلسلا قيرط نع دبعلا دعب ىلإ ةيدؤملا ةلطابلا تافسلفلا لاخدإو «خياشملا

 .نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا

 «يلذاشلا نسحلا يبأ : نيسسؤملا ةيلذاشلا مالعأ ةايح خيرات نع فشكلا

 فوصتلا يف مهرود نعو «يردنكسلا هللا ءاطع نباو «يسرملا سابعلا يبأو

 .مهتديقعل ةيقيقحلا ةروصلا نايبو «يرصملا

 لب ؛هيلع اونثأ يلذاشلا رصع يف ءاملعلا رابك نأب ةقيرطلا هذه عابتأ ءاعدا

 .هتقيرط ةحص ىلع لدي امم هتقيرط ىلع اوناك
 هنمضتت ام عم ةيمالسإلا تاعمتجملا يف ةيلذاشلا داروألاو راكذألا راشتنا

 .اهنايب بجي ةريطخ ةيدقع تافلاخم نم

 نإف «ثحبلاب دحأ هلوانتي مل - رصاقلا يملع بسح - عوضوملا اذه نإ
 نود اًمومع ةيفوصلا دئاقع نع تاباتك امإ : عوضوملاب ةلص اهل يتلا تاباتكلا

 ةقيرطلا هذه عابتأ نم تاباتك وأ «هب تزيمت امو «ةقيرط لك ليصافت يف لوخد

 .هنايب قبس امك اهمالعأ ىلعو ءاهيلع ءانثلا يف مهتاباتك يف اودهتجا يتلا

 :ةقياسلا تاساردلا

 .«يسرملا وأ «يلذاشلا ةمجرت يف اهيلع تفقو يتلا تاساردلا نم اًريثك نإ

 سيلو ءاهل ةديؤم اهلك ةيلذاشلا ةديقعلا ةسارد وأ «يردنكسلا هللا ءاطع نبا وأ
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 ةديقعل اًليصفت اهتافلاخم نايبو «ةقيرطلا هذه دقن يف لقتسم دحاو باتك كانه

 :بتكلا كلتل زجوم ضرع اذهو .«ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ذاتسألل «(ةيردنكسإلاب عماجلا هدجسمو «يسرملا سابعلا وبأ) :الوأ

 يبأ : يلذاشلا ذيملت ةايح لوانتيو «م954١ ةنس هردصأ يذلا «يبودنسلا نسح

 .هدلوم :اهيف ركذ «يلذاشلا نسحلا يبأل ةمجرتب هردص دقو «يسرملا سابعلا

 ركذ مث «سيردتلا يف هتناكمو ءرصمب هماقمو «هتحايسو «ملعلل هبلطو «هبسنو

 .همالك سيفن نم روثأملا

 يف ىرج ام لثم هتمجرت يف ىرجو «يسرملا سابعلا يبأ نع ملكت مث
 كلذلو «مهدوهجب اًديشمو اًحدام كلذ لك «هذيمالت ركذ مث «هخيش ةمجرت

 يهو «ةيمالسإلا راطقألا عيمج يف ةيلذاشلا هتقيرط ترشتنا دقو» :لوقي

 .يسرملا سابعلا وبأ) « ةقيقحلا حورب ةجوزمم «ةعيرشلا عبانم نم ةدمتسم

 5١1(. : ةيردنكسإلاب عماجلا هدجسمو

 ذاتسألل (هفوصت - همولع - هخيرات- هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ) : اًيناث

 هبقلو يلذاشلا مسا :هباتك يف لوانت دقو م١90١ ةنس هردصأ «رامع ملاس ىلع

 .هدنع ةيالولاو «هفوصتو «هذيمالتو ءهخويشو «هتايح راوطأو .؛هدالوأو هبسنو

 يتلا فوصتلا اياضق نم اهريغو «ةيدمحملا ةقيقحلاو ء«فشكلاو «تاماقملاو

 يناوخال مدقأ ينإف » :لوقي كلذلو ءاهب اًديشم ةقيرطلل اًديؤم اهيف ناك

 فوصتلا اهيف اوسمتليل ةبذهم ةليلج ةيفوص ةيصخش ءازعألا يئارقو يبابحأو
 ءايلعلا هفادهأ هنم غلب يحورلا ومسلا ىلإ بحملا هاناع اذإ يذلا لدتعملا قحلا

 ةميركلا ةايحلل امو ةنينأمط نم ةحمسلا ةايحلا بلاطم نم رصعلل ام هعم ققحو

 .هخيرات «هرصع : يلذاشلا نسحلا وبأ : رظنا) « لمعو حافكو داهجو دالج نم

 ١5(. :ص رامع ملاس ىلعل همولع

 «ينازاتفتلا ءافولا يبأ روتكدلل «.(هفوصتو يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا) : اًنلاث
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 : نيمسق هثحب مسق دقو 2م1400١ ةنس اهمدق ريتسجام ةلاسر باتكلا لصأو

 «ةيفوصلا هتايح ءهرصعو «هبسن :يردنكسلا هللا ءاطع نبا :لوألا مسقلا

 «ةيناسنالا سفنلا «ريبدتلا طاقسإ : يئاطعلا بهذملا : يناثلا مسقلا «هتافنصم

 «لاوحألاو تاماقملا نيب سفنلا «كولسلا بادآو سفنلا «سفنلا ةدهاجم

 كلذلو «ةقيرطلا هذهل ديؤم هلك كلذ يف روتكدلاو «ةيدحألا دوهش «ةفرعملا

 يقنلا يمالسإلا فوصتلا روص نم ةروص هئراقل ضرعي باتكلا اذهو » :لوقي

 .(.و ءه :ص هفوصتو يردنكسلا هّللا ءاطع نبا) « ةبئاش لك نم

 نيدلا لامج روتكدلل «(يمالسإلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ) : اًعبار

 خيرات ىلع ءوضلا هيف ىقلأ باتك وهو «ه784١ ةنس هردصأ يذلا «لايشلا

 يباحصلاب أدبف «دابعلاو ءاملعلا نم اهيف غبن نم ةايح ىلعو «ةيردنكسإلا ةنيدم
 نسحلا يبأ ةمجرت يف ءاج نأ ىلإ ...زمره نب نمحرلا دبعب مث «ءادردلا يبأ

 هذه تناكو يردنكسلا هللا ءاطع نباو «يسرملا سابعلا يبأ هذيملتو ؛يلذاشلا

 ىلع ءانث اهلك «ةيخيرات ةسارد مهنع هتسارد تناكو «ةحفص (57) يف ةساردلا

 .اهعابتأو «ةقيرطلا

 «ةقينرد دمحأ دمحم روتكدلل «(اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا) - : اًسماخ

 سسؤملا :لوألا مسقلا :نيمسق هباتك مّسق دقو ء«ه١٠51١ ةنس ردص

 نع ملكتف «يلذاشلا نسحلا يبأ سسؤملا لوألا لصفلا يف لوانت ءسسألاو

 ةقيرطلا سسأ نع يناثلا لصفلا يف ملكت مث ءهتيصخشو ء«هتايحو ءهبسن

 «ىلاعتو هناحبس هللا ةبحمو ءدهزلاو «رافغتسالاو «ةبوتلا نع ملكتف «ةيلذاشلا

 بادآو ءديرملا خيشلاو «ءاعدلاو ءركذلاو «ةولخلاو هلك لوسرلا ةبحمو

 .ديرملا

 هذه كلس نم لك مسقلا اذه يف فلؤملا لوانتو «مالعألا : يناثلا مسقلاو

 ,مهلامعأو «مهبسن اهيف ركذ ءاخيش )١7١( مهددع غلبو «ءاملعلا نم ةقيرطلا
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 :لوقي كلذلو ةقيرطلاب نيرثأتملا نم بتاكلاو .مهتافو ةنسو «مهبتكو

 لَك يبنلا نع رثأ امبو ميركلا نآرقلا يف درو امب ةمزتلم قرطلا هذه تناكو١»)
 ةدحوو «داحتالاو «لولحلا تايرظن وأ .تاحطشلاو «تافارحنالا فرعت ملف

 .يفسلفلا فوصتلا باحصأ اهعاشأ يتلا اياضقلا نم كلذ ريغ ىلإ ...دوجولا

 همسر يذلا لدتعملا يفوصلا رايتلل اًدادتما قرطلا هذه رابتعا اننكمي كلذل

 .(7 : ص ةقينرد ٍدمحأ دمحم روتكدلل ءاهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا) « يلازغلا

 م989١ ةنس ردصأ «ةنيذ وب دمحمل (يلذاشلا نسحلا وبأ) :اًسداس

 سنوتب هتماقإو ءهتأشنو ءهبسن ركذف يلذاشلا ةايح هباتك يف لوانتو

 . هيلع ءاملعلا ءانثو «هتدابعو .هتحايس نع ملكت مث ءرصمو ةيردنكسإلاو

 نسحلا يبأ باحصأ نع ملكت مث «يسرملا سابعلا يبأ هذيملت نع ملكت مث
 بازحأ ضعب درس مث « اهبقانمو ةيلذاشلا ةراغملا نع ملكت مث «نيعبرألا

 يلذاشلا نسحلا يبأ ةقيرط حدم ىف اًدهج رخدي ال فلؤملاو «يلذاشلا

 ةياغ تغلب ةمق فوصتلاو دهزلا يف سيلو » :هلوق ءالجب هحضويو « هذيمالتو

 نسحلا يبأ مامالا خيشلا نم ناك ام الإ هوأش ةياغ ىلإ ىهتنا ىدم الو اهولع

 نم هل عمتجاف فوصتلا خويشو داهزلا لك ىلع اًبقعم ءاج يذلا . يلذاشلا

 هيلإ لصي نأ نظي ال ام مولعلا نم وه ركتباو « قباسل عمتجي مل ام مهمولع
 .(8 :ص ةنيذ وب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأ) « قحال

 رداقلا دبعل (فوصتلا يف هتسردمو هتايح : يلذاشلا نسحلا وبأ) - : اًعباس

 رداقلا دبع ريمألا ةعماج نم ريتسجاملا ةجرد لينل مّدُق ثحب وهو «تاحرف

 لصفلا :لوصف ةعبس ثحبلا مّسق فلؤملاو «رئازجلاب ةيمالسإلا مولعلل
 .هراثآو هتيصخش :يناثلا لصفلاو «يلذاشلا نسحلا يبأ ةايحو ةأشن :لوألا

 لصفلاو ءهرصع :عبارلا لصفلاو ,ءفوصتلا يف هديدجت :ثلاثلا لصفلاو

 يلذاشلا ةيرظن : سداسلا لصفلاو .ةيقيقحتلا ةسرامملا يف هجهنم : سماخلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا « 1

 سرادملا نيبو اهنيب قرفلاو فوصتلا يف هتسردم : عباسلا لصفلاو .ةيالولا يف

 داقتعالا لئاسم يف ملكتي ملو ءافرص اًيفوص هثحب ناك امنإ ثحابلاف «ىرخألا

 :ثحبلا فده

 .قالخألاو كولسلاو دئاقعلا يف حلاصلا فلسلا ةقيرط نايب ١-

 يف ثحبلا اذه يف ةلثمتملا ةفرحنملا فوصتلا بهاذم نم ريذحتلا -؟

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا

 اًولغ نامزألا رورم ىلع اهروطتو عدبلا يف فوصتلا جردت نايب -“

 .افارحناو

 .ةيلذاشلا ةيفوصلا ةقيرطلا هذه ةديقعل ةقيقحلا ةروصلا نايب -5

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيف تعقو يتلا تافارحنالا دقن -5
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 ّيٌرض١ ىو رج
 يخي يك دو ا هج ب صح تييموح نم عد
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 ثحبلا ةطخ

 .سراهفلا اهبقعت ةمتاخو «ساوبأ ةثالثو ءديهمتو «ةمدقم ىلإ ثحبلا تمسق

 :ةمدقملا 0

 .ةقباسلا تاساردلاو ءهفدهو «هرايتخا بابسأو ءعوضوملا ةيمهأ اهيفو

 .هجهنمو «ثحبلا ةطخو

 .ةيفوصلا قرطلا ةأشن نع ةذبن :ديهمتلا 0

 :ةيلذاشلا هتقيرطو «هعابتأ رهشأ و «يلذاشلا نسحلا وبأ :لوألا بابلا 0

 .لوصف ةثالث هيفو

 :هرصعو يلذاشلا نسحلا يبأب فيرعتلا :لوألا لصفلا »

 .ثحابم ةعبس هيفو

 .ةيعامتجالاو «ةيسايسلاو «ةيفاقثلاو «ةينيدلا ةايحلا حمالم :لوألا ثحبملا

 .هتحايسو «ملعلل هبلطو «هتأشنو ءهدلومو «همسا : يناثلا ثحبملا

 .هتناكم و سيردتلاب هلاغتشا : ثلاثلا ثحبملا

 .هذيم التو هخويش مهأ :عبارلا ثحبملا

 .ةيملعلا هراثآ : سماخلا ثحبملا

 .يهقفلا هبهذمو «هتديقع : سداسلا ثحبملا

 .هتافو : عباسلا ثحبملا

 : ثحابم ةعبرأ هيفو :هعابتأ رهشأ :يناثلا لصفلا ه

 : يسرملا سابعلا وبأ :لوألا ثحبملا

 .هتحايسو «ملعلل هبلطو «هتأشنو ءهدلومو ءهمسا :لوألا بلطملا
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 .هتناكمو سيردتلاب هلاغتشا :ىيناثلا بلطملا

 .هذيمالتو هخويش مهأ :ثلاثلا بلطملا

 .ةقيرطلا يف هرثأ :عبارلا بلطملا

 .هتافو : سماخلا بلطملا

 : يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا : يناثلا ثحبملا

 .هتحايسو «ملعلل هبلطو «هتأشنو «هدلومو «همسا :لوألا بلطملا

 .هتافلؤمو «هتناكمو سيردتلاب هلاغتشا : يناثلا بلطملا

 .هذيمالتو هخويش مهأ :ثلاثلا بلطملا

 .ةقيرطلا يف هرثأ : عبارلا بلطملا

 .هتافو : سماخلا بلطملا

 : ةبيجع نبا : ثلاثلا ثحبملا

 .هتحايسو «ملعلل هبلطو «هتأشنو ءهدلومو «همسا :لوألا بلطملا

 .هتافلؤمو «هتناكمو سيردتلاب هلاغتشا : يناثلا بلطملا

 .هذيم التو هخويش مهأ :ثلاثلا بلطملا

 .ةقيرطلا يف هرثأ : عبارلا بلطملا

 .هتافو : سماخلا بلطملا

 .رضاحلا رصعلا يف يلذاشلا نسحلا يبأ عابتأ رهشأ :عبارلا ثحبملا

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا :ثلاثلا لصفلا ©

 قرملا نيبو اهنيب قرفلاو ءاهروطتو «ةيلمعلا اهصئاصخو ةيلذاشلا ةقيرطلا

 .اهب اهتلصو «ىرخألا نايدألاو

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم
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 .يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ يف اهراشتنا نكامأو ءاهعورفو «ةيلذاشلا ةقيرطلا راشتنا

 .نالصف هيفو : ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم :يناثلا بابلا

 .ثحابم ةعبس هيفو :يقلتلا رداصم :لوألا لصفلا «

 جهنمو «ةنسلاو «باتكلاب ةيلذاشلا كسمت ىوعد :لوألا ثحبملا »

 .عدبلا ةبراحمو .فلسلا

 .كلذ يف مهصوصن ضرع :لوألا بلطملا

 .مهلوق نالطب نايب : يناثلا بلطملا

 .ةطساو الب ىلاعت هَّللا نع يقلتلا ىوعد :يناثلا ثحبملا ه

 .هنطاوم ءهلهأ ءهانعم :ىلاعت هّللا نم نذإلا :لوألا بلطملا

 الب ىلاعت هللا نع اًمانمو ٌةظقي يقلتلا يف مهصوصن ضرع : يناثلا بلطملا

 .ةطساو

 .ىوعدلا هذه دقن : ثلاثلا بلطملا

 .هِلَك يبنلا نع اًمانمو ةظقي يقلتلا ىوعد :ثلاثلا ثحبملا

 هتوم دعب هنع ذخألاو كك يبنلا ةلباقم ناكمإ ىوعد :لوألا بلطملا

 .ِةلَي يبنلا نع ذخألا يف ءايلوألا توافت :ىيناثلا بلطملا

 .ىوعدلا هذه دقن : ثلاثلا للطملا

 .مالسلا هيلع رضخلا نع يقلتلا ىوعد :عبارلا ثحبملا «©

 .هئاقلو «هتايحو ءرضخلا ةوبن يف فالخلا :لوألا بلطملا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا يف رضخلا ةلزنم : يناثلا بلطملا

 .ةيرضخلا يف فالخلا : ثلاثلا بلطملا

 .ىوعدلا هذه دقن : عبارلا بلطملا



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا ظ « 1.

 .فشكلا قيرط نع يقلتلا ىوعد :سماخلا ثحبملا

 .هلوصح بابسأو «ةيلذاشلا ةقيرطلا يف فشكلا ةلزنم :لوألا بلطملا

 .هتيصوصخو

 ةنسلاو باتكلا عم فشكلا ضراعت نم ةيلذاشلا فقوم :يناثلا بلطملا

 .ىوعدلا هذه دقن : ثلاثلا بلطملا

 .تاياكحلاو ءةيمانملا ىؤرلا قيرط نع ىقلتلا ىوعد :سداسلا ثحبملا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ىؤرلا ةلزنم :لوألا بلطملا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا يف تاياكحلا ةلزنم : يناثلا بلطملا

 .ىوعدلا هذه دقن :ثلاثلا بلطملا

 .ةفرحنملا رداصملا نع ةجتانلا راثآلا : عباسلا ثحبملا

 .ثحابم ةعبس هيفو :ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملا :يناثلا لصفلا »

 .ىلاعت هللا ديحوت يف مهتديقع : لوألا ثحبملا

 .ةيبوبرلا ديحوت يف مهتديقع :لوألا بلطملا

 .ةيهولألا ديحوت يف مهتديقع : يناثلا بلطملا

 .تافصلاو ءامسألا ديحوت يف مهتديقع : ثلاثلا بلطملا

 - :ِةِْكَي لوسرلا يف مهتديقع : يناثلا ثحبملا

 .ةيالولاو ةوبنلا نيبو اهنيب قرفلاو « ةلاسرلا ةلزنم :لوألا بلطملا

 .ةيدمحملا ةقيقحلا : يناثلا بلطملا

 .ِةاِلَي لوسرلا يف مهولغ - :ثلاثلا بلطملا

 دلو لوسرلا يف ةيلذاشلا ةديقع دقن - : عبارلا بلطملا

 .ةيالولا يف مهتديقع : ثلاثلا ثحبملا
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 .اهبتارمو «ةيالولا فيرعت :لوألا بلطملا

 نيركنملا نم ةيلذاشلا فقومو « اهبابسأو « ةيالولا ةّيرس :يناثلا بلطملا

 .اهل
 .هرهاظمو يلولا يف مهولغ :ثلاثلا بلطملا

 .مهدنع لسرلاو ءايبنألل ءايلوألا ةثارو : عبارلا بلطملا

 .ةيالولا يف مهبهذم دقن : سماخلا بلطملا

 .ةماركلا يف مهتديقع : عبارلا ثحبملا

 .اهماسقأو «ةيلذاشلا دنع ةماركلا :لوألا بلطملا

 .تاماركلا ماسقأ : يناثلا بلطملا

 .ةماركلا يف مهبهذم دقن :ثلاثلا بلطملا

 .ردقلا باب يف مهتديقع : سماخلا ثحبملا

 .دوجولا ةدحوب هتقالعو «ةيلذاشلا دنع ريبدتلا طاقسإ ةقيقح : لوألا بلطملا

 .ريبدتلا طاقسإ ةلزنم :يناثلا بلطملا

 .هتلزنمو «ةيلذاشلا دنع هّللا ءاضقب اضرلاب دارملا :ثلاثلا بلطملا

 .ردقلا يف مهبهذم دقن :عبارلا بلطملا

 .ةقيقحو ةعيرش ىلإ نيدلا ميسقت يف مهتديقع : سداسلا ثحبملا

 .ةعيرشلا نيبو اهنيب ةلضافملاو «ةيلذاشلا دنع ةقيقحلا :لوآلا بللطملا

 .ةعيرشلاو ةقيقحلا تاقيبطت : يناثلا بلطملا

 .ةعيرشلاو ةقيقحلاب لوقلا راثآ : ثلاثلا بلطملا

 .ةعيرشو ةقيقح ىلإ نيدلا ميسقت دقن :عبارلا بلطملا

 .دوجولا ةدحوب لوقلاب مهتديقع : عباسلا ثحبملا
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 .ةيلذاشلا دنع اهرداصمو .دوجولا ةهدحو ةذيقع : لوألا بلطملا

 .ةيلذاشلا دنع دوجولا ةدحو ةناكم : ىناثلا بلطملا

 م

 .ريبدتلا طاقسإب اهتقالعو ءدوجولا ةدحو ةديقع راثآ :ثلاثلا بلطملا

 .دوجولا ةدحو ةديقع دقن :عبارلا بلطملا

 لوصف ةعبس هيفو :ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم :ثلاثلا بابلا 0
 .ةيناسنإلا سفنلاب ةيلذاشلا ةيانع :لوألا لصفلا «©

 .ندبلاب اهتلصو ءاهبتارمو «سفنلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 يعسلاو ءاهجالعو ءاهثعاوبو ءاهللع نايبو «سفنلا مذ : يناثلا ثحبملا

 .ةلماكلا سفنلل

 .سفنلا بيذهت يف ءاملعلاو «ةيعرشلا فيلاكتلا رود :ثلاثلا ثحبملا

 جهنملاو «ةيناسنإلا سفنلل ةيلذاشلا ةرظن نيب ةنراقملا :عبارلا ثحبملا

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم يف لثمتملا لماكلا

 .ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجم : يناثلا لصفلا ©

 .اهيف نيكلاسلا ماسقأو ءاهترمثو ءاهتلزنمو «ةدهاجملا ىنعم : لوألا ثحبملا

 دنع ديدجلاو ميدقلا جهنملا نيب سفنلا ةدهاجم دعاوق :ىناثلا ثحبملا

 .يلذاشلا

 .سفنلا ةدهاجم تاقيبطت : ثلاثلا ثحبملا

 .هتفيظوو .ةدهاجملا يف ديرملا ىلع خيشلا فارشإ :عبارلا ثحبملا

 .هعم ديرملا باداو

 .ةيلذاشلا دنع ةدهاجملا موهفم دقن :سماخلا ثحبملا

 .ةيلذاشلا دنع سفنلا ةضاير :ثلاثلا لصفلا «

 .اهساسأو ءاهتناكمو ءاهتلدأو «ءسفنلا ةضاير ىنعم لوألا ثحبملا
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 .سفنلا ةضاير تالاجم :يناثلا ثحبملا

 .ةيلذاشلا دنع سفنلا ةضاير موهفم دقن : ثلاثلا ثحبملا

 .ةيلذاشلا دنع هفئاظوو ركذلا :عبارلا لصفلا

 .ةيلذاشلا دنع هرايتخا ةقيرطو «هتناكمو ءهركذلا :لوألا ثحبملا

 .ركذلا فئاظو : يناثلا ثحبملا

 .ةيلذاشلا راكذألا دقن : ثلاثلا ثحبملا

 .ةيلذاشلا دنع ةولخلاو ةلزعلا :سماخلا لصفلا ©

 .ةولخلا نيبو اهنيب قرفلاو «ةيلذاشلا دنع ةلزعلا :لوألا ثحبملا

 .ةولخلاو «ةلزعلا بحصت يتلا بادآلاو ةيلمعلا دعاوقلا : يناثلا ثحبملا

 .ةلزعلا جئاتن : ثلاثلا ثحبملا

 .ةيلذاشلا دنع ةولخلاو ةلزعلا موهفم دقن : عبارلا ثحبملا

 .ةيلذاشلا دتع كولسلا بادآ : سداسلا لصفلا ©

 .اهساسأو ءاهترمثو ءاهتلزنمو «كولسلا بادآب دارملا :لوألا ثحبملا

 .كولسلا بادآ عاونأ : يناثلا ثحبملا

 .ةيلذاشلا دنع كولسلا بادآ دقن : ثلاثلا ثحبملا

 .لاوحألاو تاماقملا :عباسلا لصفلا »©

 .سفنلا ةضايرب امهتلصو «لاوحألاو تاماقملا :لوألا ثحبملا

 .تاماقملا بتارم :يناثلا ثحبملا

 .لاوحألا بتارم :ثلاثلا ثحبملا

 .ةيلذاشلا دنع لاوحألاو تاماقملا دقن : عبارلا ثحبملا

 .حئاتنلا مهأ اهيفو :ةمتاخلا 0
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 : ىلع لمتشتو :سراهفلا ل

 .ثيداحألا سرهف

 .راثآلا سرهف

 .مالعألا سرهف

 .قرفلا سرهف

 .ةيرعشلا تايبألا سرهف

 .ةبيرغلا ظافلألا سرهف

 .عجارملا سرهف

 .تاعوضوملا سرهف

 : ثحبلا يف هيلع ريسأ فوس يذلا جهنملا

 : يلي ام يثحب يف كلسأ فوس

 ةقيرطلا هذهب قلعتي اميف ةيملعلا ةداملا عمج يف يئارقتسالا جهنملا :الوأ

 .اًثيدحو اًميدق ةيلذاشلا رابك بتك لالخ نم

 :لالدتسالا قئارطو «ةلدألا ةشقانم دنع يدقنلا يليلحتلا جهنملا :اًينا
 ةنسلاو باتكلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق ةلدأ ركذو «نيفلاخملا ىلع درلاو

 .فلسلا ةمئأ مالك ركذو «ةمألا فلس عامجإو

 تايآلا وزع ثيح نم ةيملعلا ثوحبلا ةباتك يف هب لومعملا جهنملا :اًثلا

 وأ نيحيحصلا يف ناك نإف ءةنسلا بتك نم ثيداحألا جيرختو «ةينآرقلا

 رداصملا نم هجيرخت يف دهتجأ يننإف هاجرخي مل نإو ءامهب تيفتكا امهدحأ
 «مالعألاب فيرعتلاو «ثيدحلا ىلع مكحلا يف ةمئألا مالك لقنأو «ةدمتعملا

 .لاوقألا قيثوتو «ةلكشملا تاملكلا طبضو «نكامألاو «قرفلاو
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 نم هلوط يل نيبت يذلا ثحبلا اذه زاجنإ يف يدهج تلذب دقف :دعبو

 امم .ةيلذاشلا ةقيرطلل ةبستنملا قرفلا ةرثكو بتكلا ةرثك ىلع عالطالا لالخ

 امف «هقح هتيفوأ ىنأ ىعدأ الو .نعمتلاو ةنراقملاو ةعلاطملا ةرثك ىنم بلطت

 ىلاعت هّللا رفغتسأو «يسفن نمف أطخ نم ناك امو هللا نمف باوص نم ناك

 . كيم

 مامتإِل هريسيت ىلع ىلاعت هّلل ءانثلاو دمحلاب هجوتأ ةمدقملا هله ماتخ يفو

 .ثحبلا اذه

 ةحاتال دوعس نب دمحم ماماإلا ةعماج ىلع نيمئاقلل ركشلاب هجوتأ امك

 ركشلاب صخأو «نيدلا لوصأ ةيلكب ةديقعلا مسق يف يتلاسر دادعال يل ةصرفلا

 .يحجارلا هللا دبع نب زيزعلا دبع :روتكدلا ةليضف ميركلا يخيش ريدقتلاو
 يذلا «نيدلا لوصأ ةيلكب ةرصاعملا بهاذملاو ةديقعلا مسقب كراشملا ذاتسألا

 رود ةرمتسملا ةعباتمو «ةديدسلا هئارال ناكو «ةلاسرلا ىلع فارشإلاب لضفت

 .ءازجلا ريخ هيزجي نأ هللا لأسأف «ةلاسرلا هذه زاجنإ يف ريبك

 .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انين ىلع ملسو هللا ىلصو ملعأ هّللاو

 هبتك و
 يبيتعلا رصان نب دلاخ



 محبا
 يمغا دلع

 معر_

 يرق يضل لج
 ىيسموزد) ند) سس

 يياييايي . ا” ىن كابي حا دأ توام
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 ياي ايتام“ دهيم تحف

 « 00( ةيفوصلا قرطلا ةاشن نع ةذبن : ديهمتلا

 ديهمتلا

 ةيفوصلا ّقرطلا ةأشن نع ةذبن

 نع ةرابع يه يتلا «ةيفوصلا قرطلا نيبو ملعك فوصتلا نيب ضعبلا طلخي

 همهف يف هعبتتف «فوصتلا خويش نم خيشل بزحتت «نيديرملا نم ةعومجم
 «نيينعملا نيب قيرفتلا حيحصلاو .خيشلا كلذ ىمسمل بصعتتو .فوصتلل

 ملع ةأشنب قلعتي مسق :نيمسق ىلإ ديهمتلا يف مالكلا مسقأ فوس انه نمو

 .فوصتلا قرط ةأشنب قلعتي مسقو «فوصتلا

 :فوصتلا ملع ةأشن :الوأ

  لصأو اهانعم يف نيابتو فالخ اهيف ثدح ىتلا تاحلطصملا يه ةريثك

 نع ثحبلا دنعو «(ةيفوصلاو فوصتلا) حلطصم كلذ ةلثمأ ربكأ نمو ءاهتبسن

 ءاملع لاوقأ يف رفانتلاو بارطضالا ثحابلا دجي ةملكلا هذه لصأو ىنعم

 ضرعأ فوسو «ةلأسملا هذه يف ليصفتلا لاجم اذه سيلو «مهريغو ةيفوصلا

 : حجارلا لوقلا ركذأ مث ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق ةرصتخم ةروصب

 :فوصتلا فيرعت - ١

 ةيفوصلا دنع فوصتلل يحالطصالا فيرعتلا لوح لاوقألا تددعت

 ءاهز اهنإ مهضعب لاق لب «'''ههضعب دنع فلألا نع هفيراعت تدازو «مهريغو

 ركذن مث «ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش فيراعت ركذ انه انينعي يذلاو «""”نيفلألا

 :اهضعب ركذ يلي اميفو «ةيفوصلا ريغ فيرعت اهدعب

 ماكحأل اهدرو «ةيدوبعلا ىلع سفنلا بيردت فوصتلا » :يلذاشلا لاق

 .08 :ص فراعملا فراوع :رظنا ()

 .5 :ص فوصتلا لهأ بهذمل فيرعتلا :رظنا (؟)
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 نكري ملو «قلخلا ىلإ تفتلي ال نم يفوصلا » :اًضيأ لاقو «'"" ةيبوبرلا
 ءابهلاك هرس يط يف قلخلا ىري نم يفوصلا » :اًضيأ لاقو «''5« قحلا ديعاومل
 '””«نيملاعلا بر ملع يف مه امبسح ؛«نيمودعم الو نيدوجوم ال «ءاوهلا يف
 واولاو داصلا :ةعبرأ فورح نم بكرم يفوصلا » : يسرملا سابعلا وبأ لاقو

 ءافلاو «هؤافوو هدوو هدجو واولاو «هؤافصو هقدصو هربص داصلاف «ءايلاو ءافلاو

 ةرضح ىلإ فيضأ كلذ هيف لمكت اذإ «ةبسنلا ءاي ءايلاو «هؤانفو هرقفو هدقف

 وحن غلبت هوجوب رسفو مسرو فوصتلا َدُح دقو » :'”قورز لاقو «'*”« هالوم

 200( هيف هوجو يه امنإو «ىلاعت هَّللا ىلإ هجوتلا قدصل اهلك عجرم «نيفلألا
 ءةصاخلا ةصاخو ةصاخلاو ةماعلا لوق بسحب فيراعت ةثالث ةبيجع نبا ركذو

 .كولملا كلم ةرضح ىلإ كولسلا ةيفيك هب فرعي ملع» :ةماعلا ناسلب لاقف

 :ةصاخلا ناسلبو «'"”« لئاضفلا عاونأب اهتيلحتو «لئاذرلا نم نطاوبلا ةيفصتو

 )١( :ص رارسألاةرد ؟١١.

 ١١5. :ص رارسألاةرد (؟)

 )*(  :ص ننملا فئاطل  »5١5:ص رارسألا ةرد :رظناو ١١7-11١7.

 ظ ,؟5١5 :ص ننملا فئاطل (4)

 يسافلا يبرغملا يسنربلا باهشلا ىسيع نب دمحم نب دمحأ نب دمحأ :يواخسلا لاق (5)

 دلو - فاق مث واو اهدعب ةددشم ةلمهم مث ةمجعملا حتفب - قوّرّرب فرعيو يكلاملا

 غولب ّيلع أرقو ءاّبتكو نآرقلا ظفحو اًميتي أشنف هعوبسأ مامت لبق هاوبأ تامو (ه845)

 .«فوصتلا هيلع بلاغلاو «ءايشأ يف ينمزالو «هتءارقب حالطصالا يف ّيلع ثحبو ءمارملا

 نينامثلا ديعب اًضيأ ةرهاقلا دروو حاسو درجت دقو «هوحنو يبرع نبا ىلإ لاقي اميف ليملاو

 ىلع بتكو نوبحمو عابتأ هل راصو نيعستو عبرأ ةنس يف ةكمب ينيقلو اهيلإ هلوخد رركت مث
 عماللا ءوضلا ةزوجرأ يملسلا لوصف لمعو هقفلا يف ةيبطرقلا ىلعو هللا ءاطع نبا مكح
 ١15١. :ص يواخسلل

 ."” :ص فوصتلا دعاوق (*)

 ١9. :صص فوشتلا جارعم 0(0



 ةيفوصلا قرطلا ةاشن نع ةذبن : ديهمتلا

 عم ...قلخلا ةبيغ » : ةصاخلا ةصاخ ناسلبو 07( قحلا دوهش يف قلخلا ةبيغ

 ."'”« رثألا ىلإ عوجرلا
 نبا لاق :نيفيرعت كلذ نم راتخنف فوصتلل ةيفوصلا ريغ تافيرعت امأو

 صخرت مث .ىيلكلا دهزلا اهؤادتبا ناك ةقيرط فوصتلا » : "”يزوجلا

 امل ماوعلا نم ةرخآلا بالط مهيلإ لامف ءصقرلاو عامسلاب اهيلإ نوبستنملا

 ةحارلا نم مهدنع نوري امل ايندلا بالط مهيلإ لامو «دهزتلا نم هنورهظي
 .2©( بعللاو

 هللا ىلإ عاطقنالاو ةدابعلا ىلع فوكعلا اهلصأ ١ :””نودلخ نبا لاقو

 روهمجلا هيلع لبقي اميف دهزلاو ءاهتنيزو ايندلا فرخز نع ضارعالاو «ىلاعت
 اًماع كلذ ناكو «ةدابعلل ةولخلا يف قلخلا نع دارفنالاو ءهاجو لامو ةذل نم

 ,هدعب امو يناثلا نرقلا يف ايندلا ىلع لابقإلا اشف املف .فلسلاو ةباحصلا يف
 ةيفوصلا مساب ةدابعلا ىلع نولبقملا صتخا ءايندلا ةطلاخم ىلإ سانلا حنجو
 0( ةفوصتملاو

 فوصتلا نأب » : صلختسن فوصتلا تافيرعتل ضرعلا اذه دعبو :تلق

 ١5. :ص فوشتلا جارعم 0(

 ١9. :ص فوشتلا جارعم (")

 ظعاو هيقفو ءرسفم ظفاح .جرفلا وبأ «يدادغبلا يزوجلا نبا يلع نب نمحرلا دبع :وه (*)
 ليذ :رظنا .ه 097 ةنس يفوت «ةفلتخم مولع يفو ةريثك تافنصم هل ءه 65094 ةنس دلو

 .550 /؟١:ريسلاو 289/١ ةلبانحلا تاقبط

 ظ ,.198 :ص سيلبإ سيبلت (4)

 .«يكلاملا .يرهاقلا مث ءيسنوتلا يليبشالا ءدمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع :وه (0)

 ءاضق رصم يف يلو «ميكح «يعامتجا «خرؤم «بيدأ «ملاع ءنودلخ نباب فورعملا

 ةئس ةرهاقلا يف ةأجف يفوت .(ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا) :هبتك رهشأ نم «ةيكلاملا

 .188/5 :نيفلؤملا مجعمو .0”7 /7 :مالعألا :رظنا .(ه608)

 8١". :ص نودلخ نبا ةمدقم (0)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا «

 .رهقلا دح ىلإ سفنلا ةدهاجم قيرط نع اهيف ام لكب ايندلا نع ىلختلا ينعي

 عوجلاو «نامرحلاو رقفلا ىلع اذه موقيو «فلتلا دح ىلإ دسجلا فاعضإو

 هدجوأ ام عابتاو «ماوهلا ةبحاصم عم لاوجتلاو «سانلا نع داعتبالاو «رهسلاو

 ةروصب ةفرعملا يفوصلل لصحت ىتح تاماقمو قرطو لاوحأ نم ةيفوصلا

 غلبي ىتح ةبترم ىلإ ةبترم نم اهيف يقتري ةيولع ةيحور ةلاح يف شيعيف « ةيئاقلت

 ."0( ةيبوبرلا وأ ةيهولألا ءاعدا وأ ىلاعتو هناحبس هّللاب داحتالا ةلاح

 ىتش يف ولغلاو ددشتلا نم ةيفوصلا اهيلإ تلصو يتلا ةلاحلا هذهو

 يبري ناك ٍةِكَي يبنلا نإف «هباحصأ هيلع يبري ٍةِدَي يبنلا ناك ام فلاخت تاللاجملا

 ةيكزتل مهوعدي ناكو «تاعاطلا ىتشب ناميإلا ةدايزو ىوقتلا ىلع هباحصأ

 الإ ةيحورلا بناوجلاب ةيانعلا هذه عمو «نيرخآلا عم مهلماعت نسحو مهقالخأ

 نمو «ةحابملا تاذللاو ةيدسجلا ةايحلا كرت يف ولغلا نع مهاهني ناك هنأ

 ىلإ طهر ةثالث ءاج » :لاق هيك "”سنأ هاور ام اهلمشأو كلذ يف ةلدألا حضوأ

 ءاهولاقت مهنأك اوربخأ املف لكي يبنلا ةدابع نع نولأسي ِةِْكَي يبنلا جاوزأ تويب

 لاق ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دقو لي يبنلا نم نحن نيأ :اولاقو

 ءرطفأ الو رهدلا موصأ انأو :رخآلا لاقو ءادبأ ليللا يلصأف انأ امأ : مهدحأ

 لإ هلك هّللا لوسر ءاجف ءادبأ جوزتأ الف ءاسنلا لزتعأ انأو :رخآلا لاقو

 هل مكاقتأو هلل مكاشخأل ينإ هّللاو امأ ؟ اذكو اذك متلق نيذلا متنأ ١ :لاقف

 سيلف يتنس نع بغر نمف «ءاسنلا جوزتأو ءدقرأو يلصأو ءرطفأو موصأ ينكل
 اننا

 )١( :ص مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا 58.

 لوسر نع ىور «هبحاصو وكي للا لوسر مداخ « لهشألا دبع ينب نم كلام نب سنأ :وه ()

 ."98 /" :ريسلاو 88/4: ةياهنلاو ةيادبلا رظنا .ه 47 ةنس يفوت ؛ةمج ثيداحأ هّللا

 ٠1٠١. :ح ملسمو ,650517* :ح يراخبلا هجرخأ 4



 « 0 ةيفوصلا قرطلا ةأاشن نع ةذبن : ديهمتلا

 :هقاقتشا -؟

 ةملك قاقتشا لصأ يف دحاو لوق ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش قفتي مل

 :لاوقأ ةدع ىلع اوفلتخا لب «ةيفوصلا

 نم مهنمف :يفوصلا قاقتشا يف سانلا فلتخا » :يسرملا سابعلا وبأ لاق

 ىلإ بوسنم وه ليقو «نيحلاصلا سابل هنأل فوصلا ىلإ بوسنم هنإ :لاق
 وهو «ةفصلا لهأ اهيلإ بسني يتلا ِِلي ِهَّللا لوسر دجسم ةفص ينعي «''”ةفّصلا
 هللا هافاص يأ «هب هللا لعفل بوسنم هنإ هيف ليق ام نسحأو «يسايق ريغ بسن

 ظ ."' «اًيقوص يمسف يفوصف
 ةفّصلا نم قتشم هنأ حجر مث «ءفوصتلا مسا قاقتشا يف لاوقألا قورز ركذو

 نأل ءةفّصلا نم لوقنم هنأ ١ :هلوق يف كلذو كي يبنلا دجسم يف تناك يتلا

 ٌريَصآَول :ىلاعت لاق ثيح فصولا نم مهل هَّللا تبثأ اميف اهلهأل عبات هبحاص

 :[58:فيكلا ةروس] 4ٌمَهْجَص َنوُديي يلو َوؤَدَملاِ مُهّيَو توعد نيا مم َكَسْنَ
 ." ”« هيف لوق لك هيلإ عجري يذلا لصألا وه اذهو

 لاوقألل هضرع دعب - لاقف فوصلا نم هقاقتشا حجرو ةبيجع نبا هفلاخو

 ادهزو ايندلا نم اللقت «فوصلا مهسابل لج نأل ءفوصلا نم ...» : -كلذ يف

 بسنأ قاقتشالا اذهو «مالسلا مهيلع ءايبنألا سابل ناك هنأل كلذ اوراتخا ءاهيف

 ." "6 ةبسن رهظأو «ةغل هيلإ

 فشك يف يريوجهلاو 255 :ص فراعملا فراوع يف درورهسلا لوقلا اذه لقن )١(

 اذه درو «5؟ : ص فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا يف يذابالكلاو 247717 : ص بوجحملا

 ةلاسرلا يف يريشقلا اًضيأ هدرو «ةقباسلا عجارملا يف يريوجهلاو درورهسلا اًيوغل لوقلا

 .مهريغو 23١١ : ص سيلبإ سيبلت يف يزوجلا نباو «478 : ص

 5١5. :ص ننملا فئاطل (؟)

 .56 :ص فوصتلا دعاوق 0(2)

 ىلإ لخدملا يف يفونملا ضيفلا وبأ دومحم كلذ حجر نممو 2١١ :ص فوشتلا جارعم (14)

 .44: ص يمالسإلا فوصتلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا « 7

 فلتخا كلذك اهردصمو ةيمستلا هذه أشنم يف ةيلذاشلا فلتخا امكو

 "”ةيميت نبا حجر دقو «'''اهليصفت لاجم اذه سيل ةريثك لاوقأ ىلع مهريغ

 سابل بلاغ هنأل ,فوصلا ىلإ ةيفوصلا يف ةبسنلاو ١ :لاقف فوصلا ىلإ هتبسن
 هنإ قاقتشالاب ليق نأ رهظألاو » :لاقف نودلخ نبا هراتخا كلذكو «'"”«داهزلا

 سانلا ةفلاخم نم هيلع اوناك امل هسيلب نوصتخم بلاغلا يف مهو ,«فوصلا نم

 ."“6فوصلا سبل ىلإ بايثلا رخاف سبل يف
 :فوصتلا ملع ةأشن -*
 : فوصتلا ةأشن يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق

 هدوجو هل لقتسم ملعو حلطصمك فوصتلا ملع نأب ةيلذاشلا ةقيرطلا فرتعت

 مهدنع كلذ ةلعو '*”نيعباتلاو ةباحصلا دهع دعب الإ رهظيو رشتني مل هعابتأو

 عروو ىوقت لهأ مهنأل .فوصتلا ملع ىلإ ةجاحب نكت مل روصعلا كلت نأ

 مل نإو ةيفوص مهنأ مهرمأ ةقيقحف لَك يبنلا رصع نم مهبرقل تادهاجمو

 بابرأ نيب تعزوتو «مولعلا ةرئاد تعستا دهعلا مداقت املف «ةيفوصلاب اومستي

 دعب يمس نم ءالؤه نم ناكو «هديجي يذلا هملع نيودتب لك ماقف «صاصتخالا

 )١( :ص بوجحملا فشكو 255 :ص فراعملا فراوع :ىيف لاوقألا هذه رظنا 27517

 :ص فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلاو  »55-7١ةيفوصلاو «878 : ص ةيريشقلا ةلاسرلاو

 :ص ةيميت نبال ءارقفلاو ١١- 2١5.045-058ا/ : ص ةيرصملا ىواتفلا رصتخمو

 ىهيقفلا مامالا «ينارحلا ةيميت نبا «سابعلا وبأ «مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ :وه (؟)

 «مالعألا ملعو «ةيميت نبا ءدهازلا «ءيلوصألا ءرسفملا «ظفاحلا ءثدحملا ءدهتجملا

 تاقبط ليذ :رظنا .ها/78 ةنس يفوت «فيناصتلا تائم هلو ءنيرشعلا نود وهو سردو ىتفأ

 ١68/١. ةئماكلا رردلا «”5//481؟ ةلبانحلا

 759/١٠١, : ىراتفلا عومجم رف

 8١]. :ص نودلخ نباةمدقم (54)

 .49 :ص يمالسالا فوصتلا ىلإ لخدملا :رظنا (4)



 « مع ةيفوصلا قرطلا ةأاشن نع ةذبن : ديهمتلا

 .مولعلا رئاس ىلع هلضفو هفرش اوتبثأو .فوصتلا مولع اونودف «ةيفوصلاب كلذ

 هيلإ سانلا باستنا رخأت نإو ملعك روهظلا يف فوصتلا ملع أدب انه نمو
 ش .27قرطك

 ال لقتسم ملعو حلطصمك هروهظ رخأت نأ ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا بهذتو

 باتكلا نم ذوخأم ليصأ ملع مهدنع وه لب «كلذ لبق اًفورعم نكي مل هنأ ينعي

 للي يبنلا ىلع لزن «يوامس يحوب سسأ دق هنأ ىلإ اوبهذ مهنإ لب «ةنسلاو

 وبأ دومحم لاق «'"”فوصتلا ىنعم فداري يذلا ناسحإلا ماقمب ىمسي ام وهو

 هدمتسم مالسإلا يف ليصأ ملع يمالسإلا فوصتلا نإ» :"”يفونملا ضيفلا

 ."””ءاوسب ءاوس عيرشتلاك «ةنسلاو باتكلا

 ناك فوصتلا نأب هنم جرخي يذلا هثحب ةياهن يف '””ىسيع رداقلا دبع قلعيو

 نم ١ :لوقيف حلطصمك اًدوجوم نكي مل نإو ملعك ٍةلَي يبنلا دهع يف اذوجوم
 هنكلو ؛اًديدج اًثدحتسم اًرمأ سيل فوصتلا نأ انل نيبتي «ةقباسلا صوصنلا هذه

 نم ىقتسم سيل هنأ امك «ماركلا هباحصأ ةايحو ِةكَي لوسرلا ةريس نم ذوخأم
 ."”6 ةلصب مالسإلا ىلإ تمت ال لوصأ

 .67 :ص قحلا ىلإ ةلحرو 277 :ص فوصتلا نع قئاقح :رظنا ()

 ١5. :ص فوصتلا نع قئاقح :رظنا ()

 ماع رصم نم فونم ةئيدم يف دلو «يضام وبأ رمع نب يلع نب ضيفلا وبأ دومحم :وه ()

 سيئرو «يمالسإلا ملاعلا ةلجم بحاصو «ةيضيفلا ةقيرطلا سسؤم وهو 2(ه١7١؟)

 .160 :ةيفوصلا ةقيقح نع فشكلا :رظنا .اهريرحت

 .58 :ص ىمالسالا فوصتلا ىلإ لخملا (4)

 ةقيرطلا ىقلت «بلح ىف ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش «يبلحلا هّللا دبع نب رداقلا دبع :وه (0)

 : ص مالعألا مامتإ :رظنا .(ه17١4١) ةنس يفوت «يمشاهلا دمحم هخيش نع ةيلذاشلا

 .أ :ص فوصتلا نع قئاقح باتك ةمدقمو «* 7

 ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا يفونملا ضيفلا وبأ دومحم ركذ دقو «77 :صص فوصتلا نع قئاقح (7)

 2٠١ ١". :ص فوصتلا ىلإ لخدملا :رظنا .لزنملا عرشلا نم ذوخأم فوصتلا ساسأ نأ



 ءدقنو ضرع , ةيلئاشل 0
 نأب مزجلا اننكمي » :لوقيف اًحوضو رمألا يفونملا ضيفلا وبأ دومحم ديزيو

 نيذلا ةفصلا لهأ نع لوقي مث ''" مالسإلا يف يفوص لوأ كي لوسرلا

 قدصأو «لوسرلا باحصأ ةصالخ مه» :اًفوصت ةباحصلا لوأ مهربتعا

 ...نيملسملا شويج دادمال دجسملا ةفص يف نوطباري اوناك نيذلا «هراصنأ

 هّللا لوسر باحصأ صلخأ نم ءهّللاب فراع فلألا ىلع نوديزي مهنإف

 هسفن تقولا يف اوناك راصنألاو ةباحصلا مساب اوفرشت نإو مهو ...هراصنأو

 ."”(راصمألاو راهدألا عيمج يف اًعيمج فوصتلا لهأ ةمئأ

 :فوصتلا ملع ةأشن يف ةنسلا لهأ لوق

 نرقلا رخاوأ يف تناك هترهشو فوصتلا ملع ةأشن نأ ىلإ ةنسلا لهأ بهذ

 قلطي ملو ءرمتسي مل هنأ الإ ءاليلق كلذ لبق لمعتسا نإو « ””يرجهلا يناثلا

 ةرصبلا ةنيدم يف لوألا نرقلا رخاوأ يف هتايادب تناكو «ةئيعم ةعامج ىلع

 ثدحي مل ددشتملا دهزلا اذه نأ الإ .دهزلاو دبعتلا يف ةغلابملا تناك ثيح

 ةيدقع ىرخأ تافلاخمب هباحصأ زيمتي ملو «عمتجملا نع هعابتأل الاصفنا

 ةدابعلاو دهزلا يف ةغلابملا نم ةرصبلا يف ناكو» : ةيميت نبا لاق «ةيفسلفو

 هقف : لاقي ناك اذهلو ؛راصمألا لهأ رئاس يف نكي مل ام ءكلذ وحنو فوخلاو

 نوربعي اوراص ةيناثلا ةئاملا ءانثأ يف » :اًضيأ لاقو .*"( ةيرصب ةدابعو «يفوك

 يف رثكي فوصلا سبل نأل «يفوصلا ظفلب [داهزلاو دهزلا نع يأ] كلذ نع
 ْ 1 . 0( داهزلا

 )٠( :ص ىيمالسالا فوصتلا ىلإ لخدملا 55.

 )٠( :ص يمالساإلا فوصتلا ىلإ لخدملا 535.

 : ص نودلخ نبا ةمدقمو :219/١١ ىواتفلا عومجمو 2757580 :ص سيلبإ سيبلت :رظنا (9*)

 .1 م١8

 .١١/5:ىواتفلا عومجم 65)

 719/١١. : ىواتفلا عومجم (5)



 ةيفوصلا قرطلا ةاشن نع ةذبن : ديهمتلا

 دئاقعلا يف فلسلا ةمس ىلع ناك هتيادب دنع هنإف فوصتلا روطت فيك امأ

 .كولسلاو دبعتلا رهاظم ضعب يف ةروصحم هتفلاخم تناكو .لوصألاو

 لئاوأ داقتعا اًمصاو- ةيميت نبا لاق «ءفوخلاو ةدابعلاو دهزلا يف ةغلابملاو

 ةنسلا لهأو فلسلا لوصأل قفاوم هبلاغ داقتعالا اذهو» :-ةيفوصلا

 هيلع اوناك ام ضعب كرت نمضتمو «كلذ نع رصقم هنكل «ةعامجلاو

 ام قفاوي خياشملا رباكأ نع حيحصلا تباثلاو «هيلع اوناك ام فلاخت ةدايزو

 ."76 ركذُي نأ بجي ناك يذلا وه اذهو .فلسلا هيلع ناك

 اوداز لب «جهنلا كلذ ىلع اوظفاحي مل نورخأتملا مهعابتأ ءاج املو : تلق

 ىتح «ءاوهألا مهب تراجتو .كولسلاو دئاقعلا يف ةنسلا لهأل مهتقرافم يف

 يزوجلا نبا صخل دقو «هيف نكي مل ام نيدلاب اوثدحأو «مهدئاقع تدسف

 يأ] هعمط داز نرق ىضم املكف » :لاقف راودأ نم هب اورم امو «ةيفوصلا لاوحأ

 ةياغ نيرخأتملا نم نكمت نأ ىلإ مهيلع هسيبلت دازف «يناثلا نرقلا يف [سيلبإ
 دوصقملا نأ مهارأو «ملعلا نع مهدص هنأ مهيلع هسيبلت لصأ ناكو .نكمتلا

 نأ هارأ نم مهنمف «تاملظلا يف اوطبخت مهدنع ملعلا حابصم أفطأ املف «لمعلا

 اوهبشو «مهنادبأ حلصي ام اوضفرف «ةلمجلا يف ايندلا كرت كلذ نم دوصقملا

 «سوفنلا ىلع لمحلا يف اوغلابو ,حلاصملل قلخ هنأ اوسنو «براقعلاب لاملا
 مهنأ ريغ «ةنسح مهدصاقم تناك ءالؤهو «عجطضي ال نم مهيف ناك هنأ ىتح

 ثيداحألا نم هيلإ عقي امب لمعي هملع ةلقل ناك نم مهيفو «ةداجلا ريغ ىلع

 .يردي ال وهو ةعوضوملا

 ءاجو ...تارطخلاو ساوسولاو رقفلاو عوجلا يف مهل اوملكتف ماوقأ ءاج مث

 رمألا لازام مث ...اهب هوزيم تافصب هودرفأو فوصتلا بهذم اوبذهف نورخآ

 )١( الاستقامة:1١/؟85.



 ءدقنو ضرع , ةيلذاشل 529
 نع مهدعب قفتيو «مهتاعقاوب نوملكتيو ءاعاضوأ مهل نوعضي خايشألاو يمني

 اولعجو «نطابلا ملعلا هومس ىتح مولعلا يف وأ هيف مه ام مهتيؤر لب ال ءاملعلا

 .ةدسافلا تالايخلا ىلإ عوجلا هب جرخ نم مهنمو .رهاظلا ملعلا ةعيرشلا ملع

 ةروصلا نسحتسم اصخش اولياخت مهنأكف ءهيف ناميهلاو قحلا قشع ىعداف

 تدسفف قرطلا مهنم ماوقأب تبعشت مث «ةعدبلاو رفكلا نيب ءالؤهو ءهب اوماهف
 .""”« اننس مهسفنأل اولعج ىتح عدبلا نوئفب مهطبخي سيلبإ لازامو ...مهدئاقع

 : هراشتناو فوصتلا ةأشن بابسأ

 لاوقأو «خيراتلا بتك ىلع هعالطا لالخ نم ثحابلا صلختسي نأ نكمي

 : "”فوصتلا راشتنا ىلع تدعاس يتلا بابسألا نم ةلمج نيمدقتملا ةيفوصلا

 يذلاو «ةيدسجلا تاوهشلاو «تاذلملا يف فارسإلاو «يويندلا خذبلا ١-

 كلت اولزتعي نأ نيركنملا ضعبب ادح يذلا رمألا «لادتعالا دح نع جرخ

 .مهل اًيكولس اًميرط تاحابملا نم ليلقتلاو دهزلا كلسم اوذختيو «تاعمتجملا

 قيرط نع ىرخألا ممألا راكفأب رثأتلا قيرط نع ةيجراخلا تارثؤملا -؟

 .مهلاوقأ ىلع علطا وأ ءمهنم مالسإلا لخد نم

 ةيالولا تابثإ قرط نم قيرطك تاداعلا قراوخل ةيفوصلا لامعتسا -

 .مهيلإ ةماعلا بذجي امم حالصلاو

 نم اًريثك يرغي امم تاركنملا نم اهريغو ءانغلاو صقرلل مهلامعتسا -5

 .تايكولس نم هيف مه اميف طارخنالاو مهتبحصب قاسفلا

 نأ نيلهاستملا يرغي امم ةيمالسإلا عئارشلاب كسمتلا يف لهاستلا -ه

 5١075-1١7, : ص سيلبإ سيبلت (0)

 -ا/ه7 :ص ةيفوصلا ةقيقح نع فشكلاو «١؟5 :ص اًكلسمو اًدقتعم ةيفوصلا :رظنا (؟)
 ناكيربلا ميهاربال لقعلاو لقنلا نازيم يف فوصتلاو 41758 :ص ةيفوصلا يه هذهو ,؛١
 16١. /١51:ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم نمض



 ةيفوصلا قرطلا ةاشن نع ةذين : ديهمتلا

 .اهتاذلمو ايندلا يف ةداهزلا راهظإو تاعقرملا سبلب ةماعلل مهعادخ -5

 .ردقلاو ءاضقلاب اضرلاو هللا ةبحم يف ةضيرعلا ىواعدلا ءاعداو

 بتارملاو باقلألا قيرط نع ةيفوصلا هب موقي يذلا يمالعإلا بناجلا -ا
 .مهخويش اهب نوفصي يتلا ةفلتخملا

 : فوصتلا ملع ةأشن يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق نالطب

 «ناسحالا ىنعمب وه فوصتلا ملع نأ نم ةيلذاشلا ةقيرطلا هيلإ تبهذ ام

 يبنلا نأو لَك يبنلا دهع يف اًدوجوم ناك هنأو «ةنسلاو باتكلا نم دمتسم هنأو

 اهيلع سيل ةلطاب يواعد هذه لك «ةيفوصلا رابك نم اوناك هباحصأ رابكو هِي

 نويع يف فوصتلا ةروص نييزت هب داري يذلا بذكلاو صرختلا درجم الإ ليلد
 ميقتسم «لوصألا ميلس هتيادب يف ناك فوصتلا نأب نظلا أطخلا نمف «سانلا

 .حلاصلا فلسلا يدهل اًمفاوم .جهنملا

 ءايندلا يف دهزلا موهفم نيب ةاواسملا فاصنإلاو لدعلا نم سيلو

 اذهف .ءفوصتلا موهفم نيبو ةنسحلا قالخألا موزلو «ةدابعلا يف داهتجالاو

 .هتاحلطصمو «ءهدعاوق هل بهذم فوصتلاف «هل رياغم رخآ ءيش اذهو ءيش

 .قالخألاو «ةدابعلاو .دهزلا نع هزيمت يتلا هلوصأو «هتقيقحو

 ةمألا داهز دع قرطلا نم اهريغو ةيلذاشلا ةلواحم نإف كلذ ىلع ةانبو

 لامعأو لاوقأ نم فلسلا نع تدرو امهمو ءأطخو اًلالض دعي ةيفوص اهدابعو

 ةيلكلاب اهنع فارصنالاو ءايندلا مذو ءقالخألا مراكم ىلع ثحلا يف

 .فوصتلل مهتبسن رربي ال هلك اذه نإف «ةدابعلل عاطقنالاو «ةرخآلل دادعتسالاو

 لهأ نم نيعباتلاو ةباحصلا رابك هدع ''”ويعن يبأ ىلع يزوجلا نبا ركنأ اذهلو

 - «ناهبصأب دلو «خرؤم ( ظفاح «ميعن وبأ «يناهبصألا دمحأ نب هَّللا دبع نب دمحأ :وه 2غ(



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا «

 ثيداحألا نم ىوح دق ةيلحلا باتك نأ ملعا » :يزوجلا نبا لاق .,فوصتلا

 ردكت يتلا ءايشألاف «ايشأ هتتافو «ءايشأب رّدكت هنأ الإ ,ةنسح ةلمج تاياكحلاو

 "ركب يبأك «تاداسلا رابك ىلا فوصتلا ةفاضإ :عباسلا . ..:ةرشع اهب

 نم ربخ موقلا ءالؤه دنع سيلو ..."”نسحلاو «''”يلعو ."”نامثعو «'''رمعو
 .فوصتلا

 :رظنا .(ه١575) ةنس ىفوت «ةوبنلا لئالدو «ةباحصلا ةفرعمو «ةيلحلا : هقيناصت نم -

 1١//1١1. ١ : مالعألاو «757 7/١ :نايعألا تايفو

 هل «يميتلا يشرقلا رمع نب رماع نب نامثع ةفاحق يبأ مساو .ةفاحق يبأ نب ,هّللا دبع :وه )١(

 ريغو لاجرلا نم ملسأ نم لوأو ؛هترجه يف لك يبنلا ق قيفر ناك هنأ :اهنم ةريثك بقانم

 دعب ةفالخلا يلو ,فوع نب نمحرلا دبعو ؛ةحلطو «نامثعو ريبزلا : هيدي ىلع ملسأ «كلذ
 بيذهتو 41١- ”٠١5. 7/9“ :باعيتسالا :رظنا .(ه1١) ةئس يفوت ديِككَع يبنلا توم

 .7 777/6 : بيذهتلا

 .نينمؤملا ريمأ صفح وبأ «يودعلا يشرقلا ىزعلا دبع نب ليفن نب باطخلا نب رمع :وه (؟)
 هللا لوسر هدهش دهشم لكو .«ناوضرلا ةعيبو اًردب دهش «مالسالا هب رهظ اًرع همالسإ ناك

 ةنس لتق ءرصمو قارعلاو ماشلاب حوتفلا هل للا حتفو ءركب يبأ دعب ةفالخلا يلو دك
 .1588 /ا/: بيذهتلا بيذهتو 275155 -377ه /":باعيتسالا :رظنا .(ه١)

 ضرأ ىلإ رجاه يومأألا يشرقلا سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع :وه 26)

 هجوز «ةئيدملا ىلإ ةيناثلا ةرجهلا رجاه مث «ز هّللا لوسر تنب ةيقر هتجوز عم ةشبحلا

 ةنس ةنيدملاب لتقو لت رمع لعق دعب ةفالخلاب عيوب :موئلك مأ مث ةيقر :هيتتباز هّللا لوسر

 .7١٠؟80 /١:ربعلاو 28/١ : ظافحلا ةركذتو 21٠156 -١ه68 /":باعيتسالا ل .(ها"ه)

 مع نبا «نينمؤملا ريمأ ,نسحلا وبأ «يمشاهلا بلطملا دبع نب بلاط ىب أ نب يلع : :وه (:5)

 دهش «ليلج يباحص ؛نيدشارلا ءافلخلا عبارو ءةمطاف هتنبا جوزو قل ِهّللا لوسر

 لتقو «نينس رشعب ةئعبلا لبق دلو «ةنيدملا ىلع لوسرلا هفلخ ثيح «كوبت الإ اهلك دهاشملا

 :١/ ٠١. ظافحلا ةركذتو :”2١91/7 باعيتسالا :رظنا .(ه10) ةنس

 ناك « لضاف دهاز «هيقف ةقث «مهالوم يراصنألا يرصبلا راسي نسحلا يبأ نب نسحلا :وه (5)
 .ةئس (88) نبا وهو (ه١١١) ةنس تام «مهلمجأو سانلا حصفأ نم ناكو ءاٌريثك لسري

 .057” /5 : ريسلاو 75-2730780 /75:بيذهتلا بيذهت :رظنا



 ةيفوصلا قرطلا ةاشن نع ةذبن : ديهمتلا

 فوصتلا :انلق ءداهز ءالؤهو ايندلا يف دهزلا هب ىنع امنإ :لئاق لاق نإف

 قالخأو تافص هل لب .دهزلا ىلع هيف رصتقي ال هباحصأ دنع فورعم بهذم

 نيروكذملا ءالؤه ضعب نع لقُن ام دهزلا ىلع َديِز رمأ هنأ الولو «هبابرأ اهفرعي
 : لاق هنأ هيلع هللا ةمحر ''يعفاشلا ةمجرت يف ميعُت وبأ ىور دق هنإف ءهّمذ

 الإ رهظلا تأي مل راهنلا لوأ لجر فّوصت ولو «لسكلا ىلع ينبم فوصتلا )
 قمحأ وهو . دا

 ضعب نإ لب ءطقف ةنسلا لهأ دنع ةيملعلا ةيخيراتلا ةقيقحلا هذه تسيلو

 مسا قالطإ مدع قدألا نم » : "”ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق :اهب نوفرتعي ةيلذاشلا

 اذه لثم نأ ىرن اننأل «يناثلا نرقلا رخاوأ ىتح نيملسملا داهز ىلع ةيفوصلا

 .' 0 فوصتلا صئاصخ هيلع قيطنت ال دهزلا

 :ةيفوصلا قرطلا ةأشن :اًمناث

 :ةقيرطلا ىنعم - ١

 :ةغل ةقيرطلا

 يأ «لجرألاب قرطي يذلا ليبسلا :قيرطلاو «قيرط عمج :قرطلا

 وأ ناك ٍدومحم لعف يف ناسنإلا هكلسي كلسم لك ريعتسا هنعو «برضي

 ربو ءه١6١ ةنس ةزغ ىف دلو رابكلا ةمئألا ريهاشم نم «ىبلطملا سيردإ نب دمحم :وه 21

 ءزجلا «ةيعفاشلا تاقبط : رظنا .ه ؟١ 5 ةنس رصمب ىفوت «تافلؤم ةدع هلو «ةريثك نونف ىف

 ظ 0/٠١. :ريسلاو «لوألا

 ,. 6-1 : ص ةوفصلا ةوفص 0(

 ةفلسفلل اًسردم لمع ءرصمب ةيفوصلا قرطلا خياشم خيش «ينازاتفتلا ءافولا وبأ دمحم :وه 2()

 نباو «ةيفوصلا هتفسلفو نيعبس نبا :اهنم تافلؤم ةدع هل «ةرهاقلا ةعماج ىف فوصتلاو

 255١ :ص مالعألا مامتإ : رظنا .(ها6١5١) ةنس رصمب يفوت «هفوصتو هللا ءاطع

 .87؟ :ص ىنفحلل ةيفوصلا ةعوسوملاو

 .فرصتيب ١١ا/ : ص يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا (4)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 نافلتخي امهنأ الإ ." فدارتلا ليبس ىلع ةقيرطلاو قيرطلا لاقيو «' '”مومذم

 «ةريسلا :ةقيرطلاو ."' ”قئارط ةقيرط عمجو «قرط قيرطلا عمجف : عمجلا يف

 ةلاح ىلع : يأ ةدحاو ةقيرط ىلع نالف لازام :لاقيو ءهبهذم لجرلا ةقيرطو

 : ىلاعت لاق «ميركلا نآرقلا يف ةقيرطو قيرط :ناظفللا درو دقو «'؟'ةدحاو

 لاقو 1٠ :فاقحألا ةروس] قت قول لو نحل لإ عدي دي قي الإ هَ

 .[7١:نجلا ةروس] 58 ام مهني مه ةّميرطلا ىلع اوملقتسا أ ولأو» : ىلاعت

 : اًحالطصا ةقيرطلا
 هَّللا ىلإ نيكلاسلاب ةصتخملا ةريسلا » : يه ةفوصتملا حالطصا يف ةقيرطلا

 روطت لحارمل نايب ةدايز يتأيو 6*2 تاماقملا يف يقرتلاو لزانملا عطق نم
 .يلاتلا ثحبملا يف حلطصملا اذه

 :ةيفوصلا قرطلا ةأشن.-1

 ملعل ىمسمك يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوأ يف قبس امك فوصتلا أدتبا

 نع همادختسا رخأت دقف (ةقيرطلا) ىمسم امأ «ةيفوصلا مهل لاقي هعبتت ةفئاطو

 يل نيبتي يذلاو «نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نرقلا ءاج ىتح (فوصتلا) حلطصم

 : هب داري وهف «.(فوصتلا) حلطصم فداري هتيادب يف ناك (ةقي ةقيرطلا) حلطصم نا

 .''”ةقيرطلا هذه يديرم اهب كسمتي يتلا دئاقعلاو قالخألاو بادآلا ةعومجم

 )١( :ص نآرقلا بيرغ تادرفم :رظنا ”٠١7 ".

 ١١55. :ص طيحملا سوماقلا :رظنا (5؟)

 ”١7"7. :ص نارقلا بيرغ تادرفم :رظنا («0)

 .5؟١١/١:برعلا ناسل :رظنا (4)

 .488 :ص ةيفوصلا احالطصا مجبعم (5)

 ةيلك ةلجم نمض ينازاتفتلا ءافولا وبأ روتكدلل رصم ىف ةيفوصلا قرطلا :رظنا :رظنلا

 .01 : ص يناثلا ءزجلا نورشعلاو سماخلا دلجملا بادآلا



 ةدفوصلا قرطلا ةاشن نع ةذبن : ديهمتلا

 ىفوتملا ''"”يريشقلا نأ كلذ نيبيو .فوصتلا ملع يه دئاقعلاو بادآلا هذهو

 كلذ نمو (ةيفوصلا) ظفلل اًمدارم (ةقيرطلا) ظفل مدختسي ام اًريثك (ه570) ةنس

 «مكيلإ ةلاسرلا هذه تقلعف » :- (ةلاسرلا) هباتك فيلأت ببسل هنايب دنع- هلوق

 ءيهبادآ يف ةقيرطلا هذه خويش ريس ضعب اهيف تركذو هللا مكمركأ

 «ميهديجاوم نم هيلإ اوراشأ امو «مهبولقب مهدئاقعو .مهتالماعمو «مهقالخأو

 .''"« ةقيرطلا هذه يديرمل نوكتل ؛مهتياهن ىلإ مهتيادب نم مهيفرت ةيميكو

 .'" « ةقيرطلا تسردنا لب ءال ...ةقيرطلا هذه يف ةرتفلا تلصح » :هلوقو

 لاق » :اضيأ لوقيو .2سردنادق هنأ فيكو فوصتلا ملع نع ثدحتي وهف :تلق

 نأ كلذ ىلع لديو .ءفوصتلا خويش دارملا :تلق «'؟!« ةقيرطلا هذه خويش

 (ه985) ةنس ىفوتملا ''”يكملا بلاط وبأ وهو «(بولقلا توق) باتك بحاص

 .«بوبحملا ةلماعم يف بولقلا توق) :لصألا يف اذه هباتك ناونع لعج دق

 .' '”(ديحوتلا ماقم ىلإ ديرملا قيرط فصوو

 حلطصم مث ء«(«فوصتلا) حلطصم ةيفوصلا تمدختسا املو :تلق

 رابك نم ءةلاسرلا فنصم «يروباسينلا يريشقلا كلملا دبع نب نزاوه نب ميركلا دبع :وه )61١
 ةدع هلو ,فوصتلا يف روباسين خيش راصو «قاقدلا يلع يبأ نع فوصتلا ذخأ «ةيفوصلا

 :رظنا .(ه4715) ةنئس روباسينب يفوت .«تاراشإلا فئاطلو .ةلاسرلا :اهنم تافلؤم

 .01/4 :مالعألاو «؟1١5//18١:ريسلا

 ."4 :ص ةيريشقلا ةلاسرلا (1؟)

 ."7 : ص ةيريشقلا ةلاسرلا ()

 6١. :ص ةيريشقلا ةلاسرلا (5)

 لاق «بولقلا توق بحاص :ظعاولا دهازلا يكملا بلاظ وبأ ةيطع نب يلع نب دمحم :وه (0)

 ظعوو «ةكمب أشنو لبجلا لهأ نم ناكو تافصلا يف ةركنم ءايشأ توقلا يف ركذ : بيطخلا

 : مالعألاو ٠4147 /”7 :نازيملا ناسل :رظنا .(ها'87) ةنس يفوت «همالك يف طلخو دادغبب

57 . 

 ." :ص بولقلا توق (5)
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 وأ رهاظلا ءاملعب مهنومسي نيذلا - ةمألا ءاملعل مهتقرافم كلذ بكاو (ةقيرطلا)

 رهاظلا ملع وأ .ةقيقحلا ملعو ةعيرشلا ملع نيب قيرفتلا يف -ةعيرشلا ءاملعب

 ةرمث هولعجو «ىرخألا مولعلا نم اًئيقي رثكأ مهمولع اولعجو «نطابلا ملعو
 ال ةئيعم اًرومرو «ةصاخ تاحلطصم مهسفنأل اوعضو مث ءاهحورو ةعيرشلا

 «مهيلع نيديرملا ضعب لابقإ يف كلذ ببستف «مهنع يقلتلاب الإ دحأ اهمهفي
 ثلاثلا نرقلا ةياهن يف ةيفوص قرط كلذب تنوكتو «مهنع اوذخأيو مهل اومتنيل

 يف تأشن اهنوكل دوجولا نم تلازو «تضرقنا قرطلا هذه نأ الإ «''”يرجهلا

 اكسامتمو اًلماكتم نكي مل اهماظن نوكلو «فوصتلا براحت ةيوق ةيمالسإ ةئيب

 "”ةرخأتملا ةيفوصلا قرطلا يف نأشلا وه امك

 ميلاعت ةفلاخم يف هعابتأ أدب ىتح فوصتلا ةيادب ىلع ريسي نمز يضمي ملو

 خويش دحأ كلذب حرص ىتح «مهيلع ةليخدلا عدبلا ةرثكو «نيمدقتملا مهخويش
 نإ » :(ةلاسرلا) هباتك ةمدقم يف هلوق يف يريشقلا وهو نيمدقتملا ةيفوصلا

 ةفئاطلا هذه نم اننامز يف قبي ملو , مهرثكأ ضرقنا ةفئاطلا هذه نم نيققحملا

 ةقيرطلا تسردنا لب ءال «ةقيرطلا هذه يف ةرتفلا تلصح ...مهرثأ الإ

 مهل ناك نيذلا بابشلا لقو «.ءادتها مهب ناك نيذلا خويشلا ىضم «ةقيقحلاب

 .هطابر ىوقو عمطلا دتشاو «هطاسب يوطو عرولا لازو «ءادتقا مهتنسو مهتريسب

 قثوأ نيدلاب ةالابملا ةلق اودعف «ةعيرشلا ةمرح بولقلا نع لحتراو

 حرطو «مارتحالا كرتب اونادو «مارحلاو لالحلا نيب زييمتلا اوضفرو «ةعيرذ

 ديعس يبأ ىلإ ةبسن ةيزارخلاو «يماطسبلا روفيط ديزي يبأ ىلإ ةبسن ةيروفيطلا :لثم (1)

 ءدمحم نب دينجلا ىلإ ةبسن ةيدينجلاو «يرونلا نسحلا يبأ ىلإ ةبسن ةيرونلاو «زارخلا
 عالما روصنم نب نيسحلا ىلإ ةبسن ةيجالحلاو

 بادآلا ةيلك ةلجم نمض ينازاتفتلا ءافولا وبأ روتكدلل رصم يف ةيفوصلا قرطلا :رظنا (؟)

 .07 : ص يناثلا ءزجلا نورشعلاو سماخلا دلجملا
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 اوضكرو «ةالصلاو موصلاب اوناهتساو «تادابعلا ءادأب اوفختساو «ماشتحالا

 يطاعتب ةالابملا ةلقو .تاوهشلا عابتأ ىلإ اونكرو «تالفغلا ناديم يف

 باحصأو «ناوسنلاو ءةقوسلا نم هنوذخأي امب قافترالاو «تاروظحملا

 .ناطلسلا

 ىلعأ ىلإ اوراشأ ىتح «لاعفألا هذه ءوس نم هوطاعت امب اوضري مل مث
 قئاقحب اوققحتو «لالغألا قر نم اوررحت مهنأ اوعداو ؛لاوحألاو قئاقحلا

 هلل سيلو ءوحم مهو ؛هماكحأ مهيلع يرجت «قحلاب نومئاق مهنأو «لاصولا
 .ةيدحألا رارسأب اوفشوك مهنأو «مول الو بتع هنورذي وأ هنورثؤي اميف مهيلع

 مهنع مهئانف دعب اوقبو «ةيرشبلل هماكحأ مهنع تلازو ؛ةيلكلاب مهنع اوفطتخاو
 اميف مهاوس مهنع بئانلاو ءاوقطن اذإ مهريغ مهنع لئاقلاو «ةيدمصلا راونأب

 ."'”(اوفرص لب ءاوفرصت
 نم حيرص صن اذه نأ الإ هتيادب ذنم صقان فوصتلا نأب انلوق عمو : تلق

 جورخ لبق مهرظن يف صقنلا هقحل دق فوصتلا نأ يف مهدنع ربتعم يفوص

 ىلع اهقرط تنب دق ةرخأتملا قرطلا نأ ينعي امم «ةرخأتملا ةيفوصلا قرطلا

 فوصتلا بهذم كرتل عضولا اذه ىلع لاحلا رمتسا ولو «هعابتأ دنع لطاب

 نمز ىلإ فوصتلا ءاقب ىلع رثألا ربكأ ''”يلازغلا ءيجمل ناك هنأ الإ ءرجهو

 نم اًهيقف هنوك رودلا اذه يف يلازغلا دعاس دقو «ةرخأتملا قرطلا باحصأ

 دئاقع هيف صخل يذلا (نيدلا مولع ءايحإ) باتك فلأ هنوكو «ةعيرشلا ءاهقف

 ) )1١:ص ةيريشقلا ةلاسرلا 75-17.

 بحاص ءه٠565 ةنس دلو ح« فوصتم «فوسليف 2. ىسوطلا ىلازغلا دمحم نب دمحم .ره 2320

 ىلع لبقأو «ءاهنع بات مث ةمومذم مولعب لغتشا «تالحر هلو «طرفم ءاكذو «فيناصت

 ريس 2« 191١/5 ةيعفاشلا تاقبط : رظنا .ه 000 ةنس ناسارخب نارباط ىف ىفوت ىتح ثيدحلا

 77/4 ءالينلا مالعأ
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 ةرثك يف كلذ ببستف «ةعيرشلا ءاملع ةغل ىلإ بيرق بولسأب ةيفوصلا
 .ةديدجلا هتقيرطو يلازغلاب نيبجعملا

 ةقيرطلا سسؤم '''يناليجلا رداقلا دبع :نيبجعملا ءالؤه زربأ نم ناكو
 امهتقيرط تناكو «ةيعافرلا ةقيرطلا سسؤم ''”يعافرلا دمحأو «ةيرداقلا

 .ةمظنملا (ةيفوصلا قرطلا) ىمسم روهظل ىلوألا ةيادبلا يه ةيعافرلاو ةيرداقلا

 يف نيلخادلا نم اهريغ نع اهزيمت ةصاخ ميلاعتو تافص اهسفنأل تعضو يتلا

 ةيرداقلا نم عينصلا اذه نورخآلا ةيفوصلا ىأر املو .فوصتلا بهذم

 نرقلا ذنم ةدع ةيمالسإ راطقأ يف ةيفوصلا قرطلا خويش روهظ ىلاوت ةيعافرلاو

 يمالسإلا ملاعلا يف قرطلا ءامسأ تفلتخاو ءاذه انموي ىلإ يرجهلا سداسلا

 قرط ةقيرط لك نم لصفناو «تبعشتو ءاهيسسؤم ءامسأ فالتخا بسحب
 نم رثكأ هل نوبصعتي عابتأ هل راصو ؛ديدجلا ةقيرطلا خيش ةناكم بسحب ىرخأ
 ريبك اهنيب دجن ال ةفلتخملا قرطلا هذهل ةدوعلا دنعو «مألا ةقيرطلل مهبصعت

 اهددري يتلا بازحألاو داروألاو يزلاك ءطقف ةيلمعلا موسرلا يف الإ فالخ

 ةقيرطلا هلوقت امف ءاهيف ةقفتم يهف ىربكلا دئاقعلا امأ «"”كلذ ىلإ امو عابتألا

 اذهبو «'”ىرخألا قرطلا ةيقب يف اذكهو ةيلذاشلا ةقيرطلا هلوقت ةيرداقلا

 ءدهاز حلاص هيقف ملاع «يدادغبلا مث يليجلا هّللا دبع نب حلاص يبأ نب رداقلا دبع :وه )١(
 رداقلا دبع خيشلا :ةلمجلا يفو : : ىبهذلا هنع لاق تامارك هلو ظاعولا ءاهقفلا نم ناكو

 :رظنا .(ه 0351) ةنس يفوت «؛هيواعدو هلاوقأ ضعب يف ذخآم هيلعو «نأشلا ريبك

 .47/4 :مالعألاو 2479/7١ :ريسلا

 يف دلو «ةيعافرلا ةقيرطلا سسؤم «ينيسحلا يعافرلا نيسحلا يبأ نب يلع نب دمحأ :وه (؟)

 ةيرقب يفوت «هيف غلابم داقتعا هيف مهل ريثك قلخ هيلإ مظناف فوصتو .طساوب هقفتو «قارعلا
 .174 ١/ :مالعألاو ءالال 1١/ :ريسلا :رظنا .(ه01/8)ةنس ةرصبلا برق هديبع مأ

 37١. :ص ينازاتفتلا ءافولا وبأ روتكدلل رصم يف ةيفوصلا قرطلا :رظنا (0)

 دمحمل لوصولا لوصأو 278/١ :دومحم ميلحلا دبع قيقحتب ةيلعلا بهاوملا ثيغ :رظنا 8«6)

 ١١7, :ميهاربإ يكز
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 ةعومجم : ىلع قلطت نيرخأتملا دنع ريخألا اهانعم يف (ةقيرطلا) ةظفل تحبصأ

 كولسلا يف قيقد ماظنل نوعضخيو «نيعم خيش ىلإ نوبستني «ةيفوصلا نم دارفأ
 نوعمتجي وأ «مهل ةصصخم نكامأ يف ةيعامج ةايح نويحيو «يحورلا

 «ماظتناب ركذلا سلاجم نودقعيو «ةنيعم تايسانم يف ةمظنم ةيرود تاعامتجا

 ."'”ّيدرف ناك نأ دعب اًيعامج فوصتلا حبصأ اذكهو

 رماوأ وأ ةقيرطلا رابتعا زوجي له ملسملا لءاستي ثحبملا اذه رخآ يفو

 .؟هنع لاقتنالا الو «هتفلاخم زوجي ال «نيدتلل اًردصم ةقيرطلا خيش

 ليج اهفرعي مل ةعدتبم قرط روصلا هذهب قرطلا هذه نأ كلذ ىلع باوجلاو

 يهو «هدعب امو سداسلا نرقلا يف الإ رهظت مل لب نيعباتلا الو ةباحصلا

 قرطلا ذاختاب دبعتلا زاوجب نيلئاقلا نإف يمالسإلا نيدلا موهفم عم ضراعتت

 : لوبقم ريغ امهالك نيرمأ نيب نورئاد

 ةفلاخم نوكت نأ امإو هيِكَي لوسرلا ةقيرطل ةقباطم نوكت نأ امإ قرطلا هذهف

 اذإو ءانيفكت ٍةِئكَي يبنلا ةقيرط نأل ءاهيلإ ةجاح يف انسل ىلوألا ةلاحلا يفف ءاهل

 .اهب لمعلاو ءادتقالا زوجي ال هنإف هتقيرطل ةفلاخم تناك
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 بادآلا ةيلك ةلجم نمض ينازاتفتلا ءافولا وبأ روتكدلل رصم ىف ةيفوصلا قرطلا :رظنا )١(

 .1 : ص ىناثلا ءزجلا نورشعلاو سماخلا دلجملا
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 ينييديي رصو محيي ل أ جوال



 : لوألا بابلا

 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو  ىلذاشلا نسحلا وبأ

 :لوصف ةثالث هيفو

 .هرصعو يلذاشلا نسحلا يبأب فيرعتلا :لوألا لصفلا

 .هعابتأ رهشأ : يناثلا لصفلا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا : ثلاثلا لصفلا

 :هرصعو يلذاشلا نسحلا يبأب فيرعتلا :لوألا لصفلا

 .ثحابم ةعبس هيفو

 .ةيسايسلاو «ةيفاقثلاو «ةينيدلا ةايحلا حمالم :لوألا ثحبملا 0

 .ةيعامتجالاو

 .هتحايسو .ملعلل هبلطو .هتأشنو ءهدلومو ءهمسا : يناثلا ثحسملا

 .هتناكمو سيردتلاب هلاغتشا : ثلاثلا ثحبملا

 .هذيمالتو هخويش مهأ : عبارلا ثحبملا

 .ةيملعلا هراثآ : سماخلا ثحبملا

 .يهقفلا هبهذمو «هتديقع : سداسلا ثحبملا

 .هتافو : عباسلا ثحبسلا
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 يووم دج تو

 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوآلا بابلا

 : لوألا ثحيملا

 ةيعامتجالاو « ةيسايسلاو « ةيفاقثلاو « ةينيدلا ةايحلا حمالم

 ةرصتخم ةذبن ءاطعإ نم دبال يلذاشلا نسحلا يبأ ةمجرت نع ثيدحلا لبق

 ثحابلا نكمتي ىتح اهيف شاع يتلا ةئيبلاو «هب ةطيحملا فورظلاو «هرصع نع

 ءةيصخشلا كلت روهظ ىلإ تدأ يتلا تارثؤملاو لماوعلا ىلع فوقولا نم
 .تادقتعملاو «راكفألا كلتب

 ناسناإلا اهيف شيعي يتلا ةئيبلل نأ عامتجالا ملع يف ررقملاو مولعملا نمو
 امك ناسنإلا نأل كلذو ءهكولسو «هراكفأو ءهتيصخش نيوكت يف اًريبك اًرود

 شيعي يذلا لجرلاك سيل ةحلاص ةئيب يف شيعي يذلا لجرلاف «هتئيب نبا :لاقي

 .تاركنملا اهيف رشدتت ةئيب يف
 وبأ هيف شاع يذلا رصعلا نع حمالم يطعن نأ نم دب ال ناك كلذ لجأ نم

 نم -يداليملا رشع ثلاثلا-يرجهلا عباسلا رصعلا وهو «يلذاشلا نسحلا

 : ةيلاتلا بناوجلا

 .ةيسايسلا ةايحلا ١-

 .ةيعامتجاللا ةايحلا -7

 .ةيفاقثلاو «ةينيدلا ةايحلا

 :ةيسايسلا ةايحلا :الوأ

 دق وهف 2«(ه5057) ةنس ىلإ (ه091) ةنس نيبام يلذاشلا نسحلا وبأ شاع

 عباسلا نرقلا امأ ءاّيبص اهيف ناك يرجهلا سداسلا نرقلا نم تاونس عبس رصاع

 .هيف يلذاشلا ةايح مظعم تناكف يرجهلا

 «ىربك ةيمالسإ لود ةثالث نيب ةمسقم اهدجي يلذاشلا ةايحل عبتتملا نإو
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 يفو ''"سنوت يفو ىصقألا برغملا يف يمالسالا ملاعلا يف نيب رثأ اهل ناك
 يمالسإلا قرشملا دالب يف ةددعتملا هتاحايس نع انزواجت اذإ كلذو ءرصم
 ,اهعبتي نمو «ةيسابعلا ةفالخلا ةزوح يف لخدت يتلا قارعلاو ماشلاو زاجحلاك

 نرقلا ءاهتنا ذنم ةيسايسلا ةهجولا نم ةيمالسإلا دالبلا ةلاح ىلإ انرظن اذإو

 يفو لخادلا يف رارقتسالا مدع اندجو عباسلا نرقلا ءادتباو يرجهلا سداسلا

 ةرثانتم ةريغص تاليود ىلإ اهككفتو ةيمالسإلا ةلودلا قزمت ببسب «جراخلا
 رصعلا اذه هب جومي ناك ام ببسب اًضيأو «سلدنألاو ةيقيرفا لامشو ايسآ يف

 لمجن نأ نكميو «ةماعلا ةايحلا يف رثألا غلبأ اهل ناك ماظع ةيسايس ثادحأ نم

 : يلي اميف نرقلا اذه يف ةيسايسلا ثادحألا مهأ

 .كلذ دعب اهطوقس مث «ةيسابعلا ةفالخلا فعض

 .لوغملا رطخ

 .رصمو ماشلا يف ةيبيلصلا بورحلا رارمتسا
 .نيملسملا اهماكح نيب رحانتلاو «تايالولاو تاليودلا ةرثك

 :ةيسايعلا ةفالخلا فعض ١-

 ىتح ةيوق ةلودلا هذه ترمتساو «(ه77١) ةنس سابعلا ينب ةلود تماق

 اًئيش ةيسابعلا ةفالخلا نع لصفنت تاليودلا تذخأ امدنع «ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 دشأ يف يهو الإ ةيسابعلا ةفالخلا ىلع يرجهلا عباسلا نرقلا لهتسي ملو «اًئيشف

 «يمسالا ناطلسلا الإ ناطلسلا نم يسابعلا ةفيلخلل نكي ملف «فعضلا تالاح

 ةفالخلا هذه ىلع بقاعت دقو «ةلقتسم تاليود نيب عزومف يلعفلا ناطلسلا امأ

 ضاقنأ ىلع ترمع «طسوتملا رحبلا لحاس ىلع «ىندألا برغملا ندم نم ةريبك ةنيدم )١(

 ةمصاع مويلا يهو :«(شيشرت) ميدقلا اهمسا ناكو ءاهنم ةبيرقلا ةيقيليفلا (ةجاطرق) ةنيدم

 /١:ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .ةيسنوتلا ةيروهمجلا

 [703/ ١/ :نادلبلا مجيعم و 2515



 ةبلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ٠ يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :مهو « سابعلا ينب نم ةعومجم نرقلا اذه يف

 نيدل رصانلاب بقلملا «يسابعلا يمشاهلا نسحلا دمحأ سابعلا وبأ ١-

 هتفالخ ترمتسا دقف هنم ةلود لوطأ دحأ سابعلا ينب نم ةفالخلا لي مل هللا
 يف بّرَحف «هتيعر يف ةريسلا حيبق ناكو «(ه177) ةنس ىتح(ه010)ةنس نم

 هنأ هيلإ بسنو .مهكالمأو مهلاومأ ذخأو «دالبلا يف هلهأ قرفتو «قارعلا همايأ

 ةبيه بولقلا الم دق ناكو «مهلسارو «دالبلا يف ''راتتلا عمطأ يذلا وه

 فعض يف ةليفك ةريسلا هذهب (ةنس 51) تغلب يتلا ةليوطلا ةدملا هذهو ؛ةفيخو

 ."'"اهيف ءادعألا عمطو ءاهقزمتو «ةفالخلا

 فلخ ؛ هللا رمأب رهاظلاب بقلملا هللا نيدل رصانلا نبا دمحم رصن وبأ -؟

 رهشأ ةعست هتفالخ تناكف .(ه577)ةنس بجر ىلإ هتفالخ ترمتساو هابأ

 رهظو «سانلل رهظو ءسوكملا لازأو «ناسحإلاو لدعلا رهظأ ءرهشلا فصنو

 أ"”هتيعرل ريثك ريخ هنم
 عيوب هّللاب رصنتسملاب بقلملا ءدمحم رهاظلا نب روصنم رفعج وبأ با"

 ناكو «(ه٠565)ةنس يفوت نأ ىلإ ةفالخلاب رمتساو «هوبأ تام موي ةفالخلاب

 ءاملعلا برقو «داهجلاب ماقو «لدعلا رشن «ةيعرلا ىلإ ناسحالاو ةريسلا نسح

 ةبضه يهو ءايلوغنم نونكسي اوناك ء«رفصألا سنجلا نم لئابق مهو ««لرغملا ”نومسيو )1١(

 نم نوكتتو «نيصلا دودح ىلع تبتلا لامشو ءايريبيس قرش بونج ءايسآ طساوأ ىف دتمت

 لئابقلاب اوطلتخا دقو «ناخ زيكنج مهكولم لوأ ناكو «ةدشلاو ةوسقلاب ةروهشم لئابق ةدع

 ةيادبلاو «751 :7/١1 لماكلا مهنع رظنا ؛كرتلا لئابق نم مهلعجي ضعبلا نإ ىتح ةيكرتلا

 ١". :صص خيراتلا يف لوغملاو 2159/11 :ةياهنلاو

 ١7/11- :ةياهنلاو ةيادبلاو 1١79/77« :ريسلاو 275 /8:نامزلا ةآرم :هنع رظنا (؟)

6 . 

 تارذشو «٠5١-١548/1١1ا/ :ةياهنلاو ةيادبلاو 15515-27558 /517:ريسلا :هنع رظنا 6«“)

 ١١97/8-1١1١1١. :بهذلا



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 ."'”دادغبب (ةيرصنتسملا ةسردملا) هراثآ مظعأ نمو ء«ءاحلصلاو

 هَّللاب مصعتسملاب بقلملا ءهّللاب رصنتسملا نبا هللا دبع دمحأ وبأ -

 ميلس ءاّئيد ناكو ءهيبأ توم موي نيعبرأ ةنس فلختسا «ديهشلا ةفيلخلا

 مّدَق امنإو «همادقإو «هتمه ولعو .هظقيتو «هيبأ مزح يف نكي مل هنكلو «نطابلا

 ءارزولا نم هريغ لعج امم «يأر فعضو «دايقناو «نيل نم هيف امل هريغ ىلع

 لتقمب اهتياهن تناكو «ةلودلا تفعض ىتح «رمألاب نودبتسيو «هيلع نورطيسي

 ."0(ه367) ةنس راتتلا دي ىلع هّللاب رصنتسملا ةفيلخلا

 «نرقلا اذه يف سابعلا ينب نم اومكح نيذلا مه ةعبرألا ءافلخلا ءالؤه

 نكت مل سابعلا ينب يديأ نإف «دادغب يف اًرصحنم ىلعفلا ةفالخلا ناطلس ناكو

 جرخ دق هنإف «دالبلا عيمجل ةرهاق ةيمأ ونب تناك امك دالبلا عيمج ىلع ةمكاح

 بلغت مث «ةيمأ ينب ضعب رمألا لوأ يف اهكلم «برغملا دالب سابعلا ينب نع

 .روهد دعب كولملا مهيلع

 اهتلوادتو «'؟”رهنلا ءارو امو ."”ناسارخ دالب مهيديأ نم تذخأ كلذكو

 دالب ضعبو ء«دادغب الإ مهنم ةفيلخلا عم قبي مل ىتح .لود دعب الود كولملا

 ةيادبلاو 166-١58«. /7”7 : ءالبنلا مالعأ ريسو ءالغ٠-ا/"94/8 :نامزلا ةآرم :هنع رظنا ()

 1١9/80. :بهذلا تارذشو 1١6٠-2٠67 /١ا/ :ةياهنلاو

 نبا خيراتو 2754/11 :ةياهنلاو ةيادبلاو ١17/4-184« /77 :ءالبنلا مالعأ ريس :هنع رظنا (؟)

 1717١/0-11/5, :بهذلا تارذشو ,«5757/7” :نودلخ

 .دنهلا يلي امم اهدودح رخآو اًبرغ قارعلا يلي امم اهدودح لوأ ةعساو دالب :ناسارخ 2(

 5484/١. :مجعتسا ام مجعمو 070/5 :نادلبلا مجعم :رظنا

 دالب هل لاقي هيقرش يف ناك امف «ناسارخب نوحيج رهن ءارو ام هب داري :رهنلا ءارو ام ()

 ةيالوو ناسارخ وهف هيبرغ يف ناك امو ءرهنلا ءارو ام هومس مالساإلا يفو «.ةلطايهلا

 هزنأ نم رهنلا ءارو امو «هسأرب ميلقإ يه امنإ ناسارخ نم تسيل مزراوخو «مزراوخ

 مجعم :رظنا .دنقرمسو «ىراخب اهندم نمو ءاريخ اهرثكأو ءاهبصخأو «ميلاقألا
 .غ6 /ه : نادلبلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 يف لاومألا عمجو «تاوهشلاب مهلاغتشاو «مهتفالخ فعضل كلذو «قارعلا

 .27تاقوألا رثكأ

 دهع يف اهلوصوو ءاهككفتو ءةفالخلا فعض نم ءانثألا هذه يفو

 ءوسلا ةناطبو «ةفيلخلا فعض ببسب اهلحارم نهوأ ىلإ (هللاب مصعتسملا)
 مل كلذ عمو ؛دادغب ىلإ برتقت راتتلا لفاحج تناك ؛مكحلا ىلع ةرطيسملا

 ىتح «مهرطخ لاحفتسا لبق مهتهجاومل دعتسي ملو «ةيمهأ رمألا ةفيلخلا رعي
 شيجو «'”'”وكالوه ةدايقب اوناكو «دادغب اورصاح دقو (ه507)ةنس تلهتسا

 ةيقبو «سراف فالآ ةرشع نوغلبي ال ,فعضلاو ةلقلا نم ةياغ يف نيملسملا

 دق اوناكو « "”يمقلعلا نبا ريزولا ءارآ نع هلك كلذو ءاوفرص دق مهلك شيجلا

 ."”اورسكناف وكالوه ىلإ اوجرخ

 )١( :ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا /ا١1//751.

 نم اريثك كلم يذلا ناخزيكنج هدج (يلرغملا ناخ زيكنج نب ىلوت نب وكالوه :وه ()

 دقف «وكالوه هديفح هيده ىلع راسو «دابعلا لتقو دالبلا برخو :هزيجو ةدم ىف ةرومعملا

 ىلإ فحز مث سابعلا ينب رخآ مصعتسملا ةفيلخلا لتقو اهكلمف دادغب ىلإ ناسارخ نم راس

 ةكرب نأب ربخلا ءاجو اهبعوتسا نأ ىلإ بويأ ينب يديأ نم هرضاوحو هندم كلمف ماشلا

 اعجار ركو كلذل ضعتماف ناسارخ ىلإ فحز ناخزكنج بسن يف هكيرش يارص بحاص
 نبا خيراتو ١91/017 :ةياهنلاو ةيادبلا : رظنا .(ه577)ةنس كله نأ ىلإ هعم ةنتفلاب لغشو

 دومحمل يمالسإلا خيراتلا يف وكالوه بورح يف ليصفتلا رظناو «591/107 :نودلخ

 .10"5 /5 ركاش

 بلاط وبأ نيدلا ديؤم ريزولا «بلاط يبأ نب ىلع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم :وه ()

 هرزوتسا دقو «هلهأو مالسإلا ىلع ةيوطلا ءيدر ءائيبخ اًيضفار ناك «يدادغبلا يمقلعلا

 .(ه505) ةنس هل راتتلاو نيملسملا ةناهإ نم اًدمك تام «قدص ريزو نكي ملو مصعتسملا

 :ةياهنلاو ةيادبلاو «7057-550 /# :تايفولا تاوفو 2585 /” :يبهذلل ربعلا :هنع رظنا

 . ١"

 .7الال /" :يبهذلل ربعلا :رظنا (:)



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا

 نبا يضفارلا ريزولا هّللاب مصعتسملا ريزو حرتقا ةبيصعلا ةرتفلا هذه يف

 ريزولا جرخف .حلصلا ريرقت يف راتتلا ىلإ جرخي نأ ةفيلخلا ىلع يمقلعلا

 لوثملاو هيلإ جورخلاب هيلع راشأف ةفيلخلا ىلإ عجر مث «هسفنل قثوتو نئاخلا
 هفصنو مهل قارعلا جارخ فصن نوكي نأ ىلع ةحلاصملا عقتل هيدي نيب

 ءاهقفلاو ةاضقلا :نم بكار ةئامعبس يف جرخ نأ ىلإ ةفيلخلا جاتحاف «ةفيلخلل

 ناطلسلا لزنم نم اوبرتقا املف «نايعألاو ةلودلاو ءارمألا سوءرو ةيفوصلاو

 مهبكارم نع نوقابلا لزنأو ءاّسفن رشع ةعبس الإ ةفيلخلا نع اوبجح وكالوه
 نبا ريزولا نم ةراشإب ةفيلخلا لتق كلذ دعب مث «مهرخآ نع اولتقو «تبهُنو
 عيمج اولتقف دادغب ىلع اولام مث ءَقّرُع لب ليقو «قنخ لب ليقو ءاّسفر يمقلعلا
 يف مهنم ريثك لخدو «نابشلاو خياشملاو نادلولاو ءاسنلا نم هيلع اوردق نم

 اهدعب تحبصأ ءاّموي نيعبرأ مهيف لتقلا رمتساو «شوشحلا نكامأو رابآلا

 ."'"سانلا نم ذاشلا الإ دحأ اهيف سيل ءاهشورع ىلع ةيواخ دادغب
 ملاعلا حبصأو «(ه505) ةنس دادغبب ةيسابعلا ةفالخلا تطقس اذكهو

 ةيشحولل اًرظن «نيملسملا بولق يف عزفلاو بعرلا بدو «ةفالخ الب يمالسالا

 نالعإ ىلإ ءارمألا ضعبب ادح امم «دادغب لهأ راتتلا اهب لماع يتلا ةيجمهلاو

 .هشطب نم اًفوخ ءوكالوهل ءالولا

 .يلذاشلا نسحلا يبأ ةافو ةنس يه دادغب اهيف تطقس يتلا ةنسلا هذهو

 :راتتلا رطخ -؟

 راتتلا ةيغاطل لئابقلا هذه تعضخ امدنع ةميظع ةوقك راتتلا رطخ أدتبا

 مالعأ ريسو 21717//” :يبهذلل ربعلاو 488/١ :نامزلا ةآرم ليذ :ةبكنلا هذه نع رظنا )١(

 277١/85 :بهذلا تارذشو 2757-55 /7/١1 :ةياهنلاو ةيادبلاو ء187 /5 :ءالبنلا

 2714/7 :تايفولا تاوفو /١4٠« 75 :تايفولاب يفاولاو 19/١« :راثآلا بئاجعو

 .5//4777 :نودلخ نبا خيراتو ٠١6« /” :ةفانالا رثآمو



 ْ ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايبلا

 اوذخأف ءاريبك اًشمج نوكو ءمهدحو يذلا ك7(تاخ زيكنج ) لوألا مهكلمو

 نولتقي مالسإلا دالب يف اوراسو «قرشملا نم يمالسإإلا ملاعلا نوحستكي

 «اليثم خيراتلا اهل دهشي مل ةيجمه ةقيرطب نوقرحيو نوقرسيو نورسأيو
 7 ف . .

 ندم ىلع اولوتساو ء(ه5١5) ةئنس 0

 ففمصو لقو .علهو فوخ يف نوملسملا ناكو «ةرشع ينامث ةنئس ناسارخ

 نيخرؤملا ءالؤه قدصأ نمو ءفصو متأ ةلاحلا كلت نوملسملا نوخرؤملا

 ملاعلا ىلع راتتلا موجه ةيادب رصاع يذلا '*”ريثألا نبا خرؤملا اًريبعت

(0010) 

00 

 ةف

00 

 يذلا لوألا مهكلمو راتتلا ةيغاط (ه5 44) ةنس دلو -نيتملا بلصلا هانعمو -نيحرمت :وه

 مهيلع هوكلمف نيصلا ةيدابب اوناك امنإ ركذ هلبق راتتلل نكي ملو «دابعلا لتقو دالبلا برخ

 تام «هبيرختو «يمالسالا ملاعلا وزغ ىلإ دمعو «(ه5949)ةنس لوغملا شرع ىلوتو
 «ء1١1517/1١/ :ةياهنلاو ةيادبلاو 598/١. :تايفولا تاوف :هنع رظنا .(ه5147)ةنس

 1١7/86. :بهذلا تارذشو

 ةكلمملا ةدعاق تناك «دنقرمس يبرغ دغصلا ميلقإ يف عقت ءرهنلا ءارو ام دالب نم

 ناتسكبزوأ ميلقإ يف مويلا عقتو «يمالسإلا ركفلا زكارم ىدحإ تناك امك «ةيناماسلا

 مجعمو 2799 ١/ :ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .ةيويسألا ايسورب

 .١/5591:مجعتسا ام

 اهبرخ «يراخب يقرش ءدغصلا دالب ةدعاق تناكو ؛ةفورعملا رهنلا ءارو ام نادلب نم

 اهيف ديشو «هل ةمصاع اهذختاو «كنلروميت اهءانب ددج مث ءه 5١1 :ةنس لوغملا

 ةعانصل زكرم ربكأ تناك ءانموي ىلإ امئاق كلذ ضعب لاز امو «طبرلا ماقأو ء«دجاسملا

 نكامألاب فيرعت :رظنا .ةيسورلا (ناتسكيبزوأ) ةيالو يف عقت مويلا يهو ,(دغاكلا) قرولا

 .151/9 :مجععتسا ام مجعمو 25١ /7 :ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا

 «نسحلا وبأ «ينابيشلا دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم نب يلع :وه
 لصوملا لهأل لضفلا عمجم هتيب ناكو ؛ءلصوملا نكس ؛يرزجلا ريثألا نباب فورعملا
 خيراوتلل اظفاحو «هب قلعتي امو هتفرعمو ثيدحلا ظفح يف امامإ ناكو ءاهيلع نيدراولاو
 ىلإ نامزلا لوأ نم هيف أدتبا لماكلا هامس اريبك اباتك خيراتلا يف فنص «ةرخأتملاو ةمدقتملا

 غ١١١ /0:ربعلاو 207/75 :ريسلا :هنع رظنا .(ه570)ةنس يفوت 2«(ه5748)ةنس رخآ

 .179 7/17 :ةياهنلاو ةيادبلاو



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا

 ىلإو مدآ هّللا قلخ ذنم ملاعلا نإ :لئاق لاق ولف » :ريثألا نبا لاق «يمالسإلا
 ام الو اهبراقي ام نمضتت مل خيراوتلا نإف ءاًقداص ناكل اهلثمب اولتبي مل نآلا

 «لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا اولتق لب ءدحأ ىلع اوقبي مل ءالؤهو ...ءاهينادي

 نم ةرومعملا رثكأ اوكلم دق ءالؤهو ...ةنجألا اولتقو «لماوحلا نوطب اوقشو

 وحن يف ةريسو اًقالخأ مهلدعأو ءالأهأ هرثكأو ةرامع نسحأو هبيطأو ضرألا

 ءائيش نومرحي الو «تعلط اذإ سمشلل نودجسي كلذ عم مهو ....ةنس

 .©300 ىلاعت هللا مهنعل «تاتيملاو تاناويحلا نم هودجو ام نولكأيو

 دنعو «ناكم لك يف اًعقاو اًمح ناك راتتلا ةيجمهل غيلبلا فصولا اذه : تلق

 «ةيمالسإلا دالبلا ىلع مهفحز يف راتتلا رمتسا دقو «دالبلا كلت يف ملسم لك

 مهمامأ ىقبي ملف «مهقيرط يف يتلا لودلا لك اوطقسأ ىتح «نودسفيو نولتقي

 ةفالخلا رقم قارعلا وزغل ًةاعدم كلذ ناكف «نيملسملا نع عفادي ناطلس

 نم اعمجو «ةفيلخلا اولتقف «دادغب اولصو ىتح مهلفاحجب اوهجتاف «ةيسابعلا

 .ليلق لبق هركذ رم امك «(ه167)ةئس ةيسابعلا ةفالخلا تطقسو «نيملسملا

 ءاهءارو امو «ماشلا نيدصاق «مهفحز اولصاو لب «كلذب اوفتكي ملو

 ينب ءارمأو ىراصنلا نيب ةمسقم ماشلا دالب تناكو ءوكالوه ةماعزب اوناكو

 بيلصلا اوعفرو «مهتكوش تيوقو «راتتلا عم ىراصنلا فلاحتف «بويأ

 قشمد لهأ فاخو «مهتيناوح نم هل مايقلا سانلا اومزلأو «هب اورمو «قشمدب

 مهنم ريثك رفاس «تارفلا اوعطق دق راتتلا نأ مهغلب امل اميس الو ءاديدش افوخ

 ةيماشلا دالبلا تذخأ مث ءاوبهنو مهنم ريثك سان تامف ءاتشلا نمز يف رصم ىلإ

 ةلتقم اهيف اولمعو «(ه5048) ةنس بلح تطقسف «ىرخأللا ولت ةدحاولا طقست

 54-2355 /0 :ربعلا :راتتلا رطخ نع رظناو 749/١١-5٠00« : خيراتلا يف لماكلا :رظنا (1؟)

 :نانجلا ةآرمو «594 /9 :نودلخ نبا خيراتو 289/١07 :ةياهنلاو ةيادبلاو ء7 57-5

 .73 78 580/٠ :بهذلا تارذشو ., 7”



 ةيلذاشلا هتقيرطو ء هعابتأ رهشأو . يلذاشلا نسحلا ويأ : لوألا بايبلا

 لب «عفادم الو ةعنامم ريغ نم اعيرس اهوذخأف قشمد ىلإ اوراس مث «ةميظع

 .ةيرصملا دالبلا نيدصاق مهفحز يف اورمتساو «ةعسلاو بحرلاب اهرابك مهاقلت

 يف نييبويألا ةلود تضرقنا يمالسإلا ملاعلا اهشاع يتلا ءاوجألا هذه يف

 روصنملا :دادغب طوقس تقو ناطلسلا ناكو «كيلامملا ةلود تأشنو ءرصم

 نوؤش ريبدت عيطتسي ال ءاّريغص اًيبص ناكو «'''كبيأ زعملا نب يلع نيدلا رون

 فيس ريمألا ضبق مث نمو «يلوغملا رطخلا ةهجاوم اًلضف «ةيرصملا دالبلا
 ىمسو وه نطلستو ه101 ةنس يلع نيدلا رون هذاتسأ نبا ىلع ''”زطق نيدلا

 ىلع لعج ِهّللا نإف نيملسملاب هّللا ةمحر نم اذه ناكو ءرفظملا كلملاب هسفن

 «ماشلاب راتتلا رمأ نم ناك ام هغلب امل زطق رفظملا نأ كلذو ءراتتلا رسك هيدي

 لبق مهرداب ماشلاب مهكلم ديهمت دعب رصم رايد ىلإ لوخدلا ىلع نومزاع مهنأو

 دقو هركاسع يف جرخف هيلع اومدقي نأ لبق مهيلع مدقأو مهيلإ زربو هوردابي نأ

 مهيلعو لوغملا ركسع هل ظقيتساو «ماشلا ىلإ ىهتنا ىتح هيلع ةملكلا تعمتجا

 سماخلا ةعمجلا موي تولاج نيع ىلع مهعامتجا ناكف «''”نيوناغبتك

 امل «ينامكرتلا زعملا كلملا نبا روصنملا كلملا «كبيأ نب يلع زعملا نب روصنملا :وه )1١(

 اونطلسو ةيحلاصلا ءارمألا نم ةعامج عمتجا كبيأ زعملا هدلاو هيبأ ةأرما ردلا ةرجش تلتق

 ىلوتو «(ه100) ةنس يف كلذو «ةنس ةرشع سمخ ذئموي هرمعو «روصنملا هومسو «ايلع

 ىأر ماشلا راتتلا مهدو (ه551/) ةنس رخاوأ ناك املف هيبأ كولمم زطق نيدلا فيس هكلم ريبدت

 ايلع نجسو ءزطق نطلستو ايلع روصنملا علخف لقتسم ناطلس ىلإ جاتحي رمألا نأ زطق
 تاوفو 2150/٠١ :تايفولاب يفاولاو 270١/7 :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .روصنملا

 .١7؟5 /7 :تايفولا

 زعملا كيلامم ربكأ ناك «يزعملا نيدلا فيس رفظملا كلملا «ديهشلا هللا دبع نب زطق :وه (؟)
 مالسإو نيد ىلإ عجري «ريبدتلا نسح امزاح امادقم اعاجش الطب ناك «ينامكرتلا كييأ

 رهاظلا هلتق (ه1654) ةنس رصم ىلإ عجر املو .راتتلا داهج يف ءاضيبلا ديلا هلو ءريخو

 19١. / 785 :تايفولاب يفاولاو 2.73٠١ /77' :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .سربيب

 هلو «هلقعو هتعاجشو هيأرل هيلع نودمتعي راتتلا دنع اميظع ناك ؛يلوغملا نيونلا اغبتك :وه 6*)

 - اخيش ناكو «هيأرب نميتيو هفلاخي ال وكالوه ناكو «نوصحلا حاتتفاو «تاراصحلاب ةربخ



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 دمحلا هّللو- ةرصنلا تناكف ءاميظع الاتق اولتتقاف ءناضمر نم نيرشعلاو

 «نيوناغبتك لوغملا ريمأ لتقو «ةلئاه ةميزه نوملسملا مهمزهف «-هلهأو مالسالل

 ىلإ مهفلخ اولصو نأ ىلإ ءعضوم لك يف مهنولتقي يمالسإلا شيجلا مهعبتاو
 مهعبتف ناضمر نم نيرشعلاو عباسلا دحألا موي مهنم قشمدب نم برهو بلح

 .مهيديأ نم ىراسألا نوكفتسيو مهيف نولتقي قشمد نم نوملسملا
 ءاّيئاهن مهيلع ءاضقلل ةيفاك (تولاج نيع) ةكرعم يف راتتلا ةميزه تناك

 دق مهنيب اميف نيطالسلا عزانتو «ةيمالسإلا دالبلا يف فعضلا ةلاح نإ ريغ

 وزغ ةدواعم ىلع مهتعجشو «اهءارو امو ناسأر خو قارعلا دالب نم راتتلا تنكم

 عباسلا نرقلا ةليط رطخلا اذه رمتساو «ةرملا دعب ةرملا «ةيماشلا دالبلا

 ملسي مل كلذ عمو «راتتلا يف مالسإلا اشف ىتح اًضيأ هدعبو «يرجعهلا

 «نيملسملا اولتاقو ءماشلا اومجاه دقف «مهمالسإ دعب مهرش نم نوملسملا

 .نيملسملا يف اوباذ ىتح اًئيشف اًئيش لقي ذخأ مهرش نكل

 نم رمتسا رطخلا اذه نأ ظحاليو «راتتلا ةنتف نم لصح ام صخلم اذه

 ,يلذاشلا نسحلا يبأ ةايح هيف تناك يذلا نرقلا وهو «هتياهن ىلإ نرقلا ةيادب

 (ه0994) ةنس قبس امك راتتلا رطخ أدب دقف «هتيادب نم راتتلا رطخ رصاع دقف

 هريثأت ناك رطخلا اذه نكل «نينس (5) يلذاشلا نسحلا يبأ رمع ناك امدنع

 يبأ توم دعب الإ ماشلا دالب ىلإ لوحتي ملو «يمالسالا قرشملا يف اًرراب
 ىلإ لصت تناك رابخألا نأ بير نم ام هنكل «ةدحاو ةنسب يلذاشلا نسحلا

 يف ميظع ريثأت اهل ناكو «يلذاشلا نسحلا يبأ نطوم رصم دالب يف نيملسملا

 .يمالسإلا قرشملا دالب يف لصحي امم قلقلاو «نزحلا ةراثإ

 كلملا ناطلسلا هاقتلاف «ةيرصملا رايدلا حتفل وكالوه هزهج «ةينارصنلا ىلإ ليمي انسم -

 :رظنا .هفرعي ملو يسمشلا شوقآ نيدلا لامج ريمألا هلتقو تولاج نيع ىلع زطق رفظملا

 51٠. / 54 :تايفولاب يفاولا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :يبيلصلا وزغلا رارمتسا -*

 ةنس الإ هتنت ملو «(ه490) ةنس يلذاشلا رصع لبق ةيبيلصلا بورحلا تأدب
 نمض اهلمكأب يلذاشلا ةايح نوكتف ءًةنس نيثالثو عبرأب هتوم دعب يأ (ه٠19)

 يف اًريبك اًرثأ تكرت اهنأ كشاالو «ةيبيلصلا بورحلا نمز يه يتلا ةنس نيتئاملا

 يطعأ نأ ّىلع اًمتح ناكف ءرصعلا كلذ يف نيملسملا نم هريغو يلذاشلا سفن

 .اهنع ةزجوم ةركف

 تامجهلا كلت ىلع (ةيبيلصلا بورحلا) مسا قالطإ ىلع نوخرؤملا حلطصا
 .ماشلاو رصم يف يمالسإلا ملاعلا ىلع ابوروأ ىراصن بناج نم تالمحلاو

 :اهنمف «ةددعتم فادهأ تاذ تالمحلا هذه تناك دقو

 .ةماع نويبوروألاو ,ةصاخ ةسواسقلا هلمحي يذلا «يبيلصلا دقحلا ١-

 نم هلاصئتسال يمالسإلا ملاعلا ىلع ةيلاتتملا بورحلا نش ىلع مهلمح امم

 .يحيسملا نيدلاب هلادبتساو «هروذج

 نيبصتغملا يديأ نم ىراصنلا ةلبق وه يذلا سدقملا تيب ذاقنإ -1

 .نومعزي امك نيملسملا

 نيذلا مهريغو برعلا نم ماشلا دالب يف ىراصنلا مهناوخإ ذاقنإ -"
 .مهب اودجنتسا

 .ةلتحملا دالبلا تاريخ لالغتساو «ينغلا قرشلا يف مهكالمأ عيسوت يف عمطلا - ؛

 بئارضلا نم هصيلختل ابوروأ كولمب ''”ةيئيطنطسقلا بحاص داجنتسا -

 تحضأ مث «روفسوبلا قيضم ىلع داليملا لبق عباسلا نرقلا يف تينب «ةميدق ةينانوي ةنيدم )١(
 نيطئطسق) ينامورلا روطاربمالا ىلإ ةبسن (ةينيطنطسق) تيمسو ؛ةيطنزيبلا ةلودلا ةمصاع

 ارقم اهذختاو ءاهيلإ امور ةنيدم نم لقتناو «داليملل 7715 ةنس اهئانب ددج يذلا «(لوألا

 يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .م507١ ةنس ينامثعلا يناثلا دمحم ناطلسلا اهحتف هل

 548١. :ص راطعملا ضورلا 7١5« /7 : ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا



 «دقنو ضرع , ةيلئاشلا 530
 .نوملسملا هيلع اهضرف يتلا

 ملاعلا فعض نولغتسي ىراصنلا تلعج يتلا ''”عفاودلا نم كلذ ريغو
 .ةفرحنملا قرفلا ةرثكو «ةطلسلا ىلع نيطالسلا عارصو «هككفتو «يمالسإلا

 ققحت ىتح ةيبيلصلا شويجلا كلتل قيرطلا تدهم ىتلا بابسألا نم اهريغو

 : يه تالمحلا هذهو «ةيداصتقالاو ةينيدلا اهفادهأو ءاهتاياغ

 تارامإ عبرأ نوكت نأ تعاطتساو (ه410)ةنس ىلوألا ةيبيلصلا ةلمحلا -ذ١
 ,00060 .لبارطو 2 9ةيكاطنأو 9 اهرلاو 9 سدقلا : يه

 )١( :يلع درك دمحمل ةيبرعلا ةراضحلاو مالسإلا :باتك يف عفاودلا هذه رظنا ١/ 197.

 ةنيدملا يهو «(ايليإ) ىعدت تناك «نيفيرشلا نيمرحلا ثلاثو . يسدقلا مرحلا ةنيدم يه 030

 يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .م 7١ :ةنس (ميلشروأ) مده دعب نامورلا اهانب يتلا

 .1؟4 7/١ :ةياهنلاو ةيادبلا

 اهمسا ناكو «خيلبلا رهن دفاور دحأ عبانم دنع «نارح يلامش ةريزجلا يف عقت ةيطنزيب ةنيدم 2(

 دالب نم مويلا يهو «ينانويلا اهمسال فيرحت يهو ءاهرلا برعلا اهامسف (وهرلك) ينانويلا
 2181/١ :ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .ةفروأ ىمستو ءايكرت

 .178/1؟ :مجعتسا ام مجعمو ,7177 :ص راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلاو

 رحبلا يف هبصم نم ابيرق «يصاعلا رهن ىلع «بلح ةنيدم يبرغ معقت «ةينانوي ةنيدم (14)

 اهامسو «داليملا لبق عبارلا نرقلا رخاوأ يف (لوألا سوقولس) دئاقلا اهسسأ .طسرتملا

 يف تلخد ةينامثعلا ةلودلا نع ةيروس تلقتسا املو «مكحلا رقم اهلعجو «هدلاو مساب

 .ةنوردنكسأ ءاول عم ايكرت ىلإ تمضو 2م ١1978 ةنس اهنع تخلس مث «ةيروسلا يضارألا

 راطعملا ضورلاو 277/1١ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا

 .78 :ص راطقألا ربخ يف

 لحاسلا ىلع عقت «ةروهشم ةئيدم «(ةثالثلا ندملا) يأ «(سيلوبيرت) نم ذوخأم اهمسا ()

 «يمالسالا دهعلا يف ةماهلا ةيراجعتلاو ةيركفلا زكارملا نم تناك «طسوتملا رحبلل يقرشلا

 «ةينانبللا ةيروهمجلا ندم نم نآلا يهو «نينرق وحن تماد ةرامإ نويبيلصلا اهيف ماقأ دقو

 راطعملا ضورلاو 2« ١70 /؟ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا

 .786 :ص راطقألا ربخ يف

 .59457/7 :بهذلا تارذشو ٠*77, /” :ربعلاو 217/9 :خيراتلا يف لماكلا :رظنا (5)



 « 1 7 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 طوقسل لعف در تناكو «(ه0547) ةئس تأدب :ةيناثلا ةيبيلصلا ةلمحلا ١-

 ترصاحو اهفده تكرت اهنأ ريغ اهرلا دادرتسال اوراسف «نيملسملا يديأب اهرلا

 هيف رصتنا ءاّميظع الاتق اولتتقاف اهلهأ اهيلإ جرخف «لتاقم فلأ نيعبسب قشمد

 ."0|تثك اًقلخ ىراصنلا نم اولتقف نوملسملا

 «سدقملا تيب ''”نيدلا حالص داعتسا امدنع :ةثلاثلا ةيبيلصلا ةلمحلا -*

 .(ه 580)ةنس ماشلا دالب بوص مهكولمب اوهجتاف «نييبيلصلا ةرئاث تراث

 تناك راعم ةذع ترادف ساقملا ت تسب 0 .نابهرلا نم سي رحشب

 0000 ةنس  اهئادحأ تهتناو

 الإ «ةيرصملا داليلا وزغ اهتهجو تناك دقو :ةعبارلا ةيبيلصلا ةلمحلا -:

 ء(ه50٠5) ةنس اهيلع تلوتساو «ةينيطنطسقلا ىلإ تهجتاو اهتطخ تريغ اهنأ
 ١0ه

 وب رخو

 ةدحو ككفتو نيدلا حالص توم دعب :ةسماخلا ةيبيلصلا ةلمحلا -ه

 تارذشو 58/1١7”7«: :ةياهنلاو ةيادبلاو ء77/5١١ :ربعلاو ء7”ه7 /8 : خيراتلا يف لماكلا ()

 .181/7 :ركاش دومحمل يمالسالا خيراتلاو 2١15/4 :بهذلا

 نيدلا مجن ريمألا نب فسوي رفظملا وبأ نيدلا حالص رصانلا كلملا ريبكلا ناطلسلا :وه (؟)

 ةيرصملا رايدلا بحاص «دلوملا يتيركتلا مث ينيودلا بوقعي نب ناورم نب يذاش نب بويأ

 ةنس دلو «هدالب تعستاو «نيدلا رون دعب كلمت «ةينميلاو ةيتارفلاو ةيماشلا دالبلاو

 ادهاجم امزاح اعاجش ابيهم ةرامإلل اقيلخ ناكو «تيركت يلوتم هوبأ ناك امدنع (ه017)

 مالعأ ريس :رظنا .(ه084) هنس يفوت ةنس نيرشعو افين هتلود تناك «ةمهلا يلاع وزغلا ريثك

 ١9 /ا/ :نايعألا تايفوو 8/7١/,277 :ءالبلا

 1//191(7١2:ةياهنلاو ةيادبلاو 2556 /4:ربعلاو 218١/٠١ : خيراتلا يف لماكلا :رظنا (9)

 .577 7/15 :ركاش دومحمل يمالسإلا خيراتلاو (585/4) بهذلا تارذشو

 :29/58/١5 ةياهنلاو ةيادبلاو ١١/85”« :ربعلاو 2.7588 ٠١/ : خيراتلا يف لماكلا :رظنا (4)

 .47 /5 :ركاش دومحمل يمالسالا خيراتلاو «”54/5 :بهذلا تارذشو



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا 200

 بلط ىلع ءانب «ةلمح (ه0١5) ةئس نويبيلصلا لسرأ «ةيمالسإلا ةلودلا

 .''"رصم اهفده ناكو «ماشلا دالب تلصوف «ماشلا دالب يف نييبيلصلا

 ءاليتسالا تعاطتساو 2 (ه555) ةنس تناكو : ةسداسلا ةيبيلصلا ةلمحلا -5

 5 7 78 تأ. 7
 ("”تاونس رشع ةدمل هنده تدمعو «لاتق لودي .سدقعلا تيب ىلع

 اسنرف كلم ةدايقب (ه5417/)ةنس تناكو :ةعباسلا ةيبيلصلا ةلمحلا -/
00 1 

 فعض املك ريبكلا ررضلا اهل ناك يتلا «عبسلا ةيبيلصلا تالمحلا يه هذه

 اذإ امأ «ةطلسلا ىلع مهنيطالس سفانتو «مهتملك تفلتخاو «نيملسملا رمأ

 ةميزهلاو «مهفيلح رصنلا نإف مهنيد ىلإ اوعجرو «ةدحاو ةدايق تحت اودحتا

 .مهودع ىلع ةرئادلاو

 يف تناك ىتلا يه تاوزغ نم اهعبتي امو ؛تالمحلا كلت نم انمهي يذلاو

 ىلإ انه ريشأ فوسو «يلذاشلا نسحلا يبأ نرق وهو «يرجهلا عباسلا نرقلا

 : اهزربأ

 برق مهشيج لزنو ءرصم ىلإ ىراصنلا هجوت (ه90١1) ةنس ىف -

 رايد ىلع لفقلاك وهو ءاعينم انصح ناكو '”ةلسلسلا جرب اوذخأو «'؟*”طايمد

 )١( خيراتلا يف لماكلا :رظنا : ٠١/  3/7:ةياهنلاو ةيادبلاو «07/0 :ربعلاو ١0٠/ ٠لا

 .؟7 76 /5 :ركاش دومحمل يمالسإلا خيراتلاو 2057/0 :بهذلا تارذشو

 «1ا/ا" /١ا/:ةياهنلاو ةيادبلاو ٠١« 5 /6 :ربعلاو «غ١48 7/1١ : خيراتلا يف لماكلا :رظنا (0)

 .7777/5 :ركاش دومحمل يم السلا خيراتلاو «غ8/8١١1 :بهذلا تارذشو

 .ةيلخادلا رصم عاضوأ نع ثيدحلا دنع اهنع ثيدحلا يتأيسو (69)

 رظنا .اهئانبب لكوتملا رمأ ءرحبلا يف لينلا بصي اهلامش نم ءرصمب ةميدق ةئيدم :طايمد (4)
 .؟01/:ص :راطعملا ضورلاو «2 77/7” : نادلبلا مجعم

 -طايمد ىلإ جربلا اذه نمو ؛رحبلا ىلإ هئاهتنا دنع لينلا يف ةريزج طسو ىف هنأ :هتفصو (0)

 عنميل «ىرخأ ةلسلس رخآلا بناجلا ىلإ هنمو ؛ةلسلس -لينلا ةفاحو رحبلا ئطاش ىلع وهو

 /١/1١1. :ةياهنلاو ةيادبلا رظنا .لينلا ىلإ رحبلا نم بكارملا لوخد



 « ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ءاهلاجر اولتقو ءاهلهأب اوردغف نامألاب اهولخدو ءطايمد اوذخأ مث ءرصم

 مهنكل ةرهاقلا ىلإ اوهجتا مث «طايمد ىلع اولوتساو ءاهلافطأو اهءاسن اوبسو

 ةلمحلا ىه هذهو .(ه"82/١1)ةنس ىنح ترمتساو .حلصلا اوبلطو اولشف

 ."”ةسماخلا ةيبيلصلا

 اهنم ىراصنلا جرخ نأ دعب «طايمد نوملسملا درتسا (ه514) ةنس يفو -

 الب ةحلاصملا ىلإ اوبانأ ىتح «مهل نيملسملا راصحو «تاوقألا ةلق ببسب
000 

 ةضواعم ٠

 رحبلا قيرط نع حجنرفلا نم ةريبك ةفئاط تمدق (ه515) ةنس يفو -

 ميلست ىلع "”لماكلا كلملا نيبو مهنيب حلصلا عقوف .«بويأ ينب كولم باصأ

 .(ه51؟5)ةنس يف كلذ ناكو مهل سدقملا تسب

 نم اهيف ناك نم برهف .طايمد ىلع جنرفلا تمجه (ه1141/) ةنس يفو -

 «نيملسملا نم اًريثك اًقلخ اولتقو «رغثلا ىلع جنرفلا ذوحتساو «ةماعلاو دنجلا

 عرتلاب ةئيلملا - لينلا ةاذاحم قيرط نع «دالبلا لخاد ىلإ فحزلا اوررق مث

 ىتح «نيملسملا لبق نم ةريثك تامجهل نوضرعتي مهلعج امم -تاونقلاو

 ) )1١:ةياهنلاو ةيادبلا رظنا /ا١/ ١/,.

 /١١/ :ةياهنلاو ةيادبلاو :١78« ص نيتضورلا ىلع ليذلاو 1١1/9”« :لماكلا :رظنا (؟)

65 . 

 هوبأ هاطعأ «لماكلا كلملاب بقلملا «يبويألا لداعلا كلملا نب دمحم يلاعملا وبأ :وه (2*)

 فقاوم هلو «ءاملعلا بحي ءاّبيهم القاع ناك ؛دالبلا نم اًددع اهيلإ مض مث «ةيرصملا رايدلا

 .(ه510) ةنس يفوت ءداهجلا يف ةروهشم

 تارذشو « 70 /١١/ :ةياهنلاو ةيادبلاو « ١777/77 :ءالنلا مالعأ ريس : يف هتمجرت رظنا

 ١7١/65. :بهذلا
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 يف اولغوأو ءاهلهأ ىلع اًموجه اونشف .''"ةروصنملا ةنيدم ىلإ اولصو

 ىتح «التق مهوعسوأو «ةروصنملا بورد يف نوملسملا مهب محتلاف ءاهتاقرط

 «فالآ ةعضب نييبيلصلا اياحض ددع ناكو «نييبيلصلا ةميزهب ةكرعملا تهتنا

 شيجلا ىلع رصنلا ءادتبا لوأ تناكو «يبيلصلا شيجلا ةربقم تيمس ىتح

 "”هاش ناروت لصو ةلحرملا كلت يف «طايمد نم كلذ دعب هجارخإو «يبيلصلا

 اًناطلس نلعأ نأ دعب (ه5141/)ةنس يف ةروصنملا ىلإ بويأ حلاصلا كلملا نبا

 نوضوافي نويبيلصلا ذخأو «مهتوق ىلإ ةوق نوملسملا دادزاف ءرصم ىلع
 ىلإ سدقملا تيب ةداعإ لباقم طايمد كرت يف (ه144) ةنس يف نيملسملا

 اذه ضفر هاش ناروت نكل ,رصم نم اًئمآ اًباحسنا نوبحسني مهكرتو «نييبيلصلا

 مهبقعتو «طايمد ىلإ ةروصنملا نم باحسنالا يف ىراصنلا ذخأف «ضرعلا

 ةئام :ليقو ءاّملأ نيثالث مهنم لتقف «طايمد رغث ىلع مهورسكف «نوملسملا

 هذه يف تضفأ امنإو «'" اًريثك اًنيش اومنغو «مهكلم اورسأ مهنإ ىتح .«فلأ

 «طايمد ةنيدم جنرفلا كلم امدنع ه517 ةنس لداعلا كلملا اهانب «ةيرصملا اتلدلا يف ةنيدم )1١(

 ءارمألا نم هعم نم رمأو «هانكسل اًرصق ىنبو «هب ميخو «ةدلبلا هذه عضوم ىف لزنف

 ءرحبلا يلي امم اًروس اهيلع رادأو قاوسألا تبصنو رود ةّدع كانه ىنبف «ءانبلاب ركاسعلاو

 ةدراولا نكامألاب فيرعت : رظنا .نآلا ىلإ ةمئاق لازت امو «رئاتسلاو ةيبرحلا تالآلاب هرتسو

 .؟١/١591 :رابتعالاو ظعاوملاو 27570 ١/ : ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ىف

 نيطالس نماث «لماكلا كلملا نب بويأ حلاصلا كلملا نب هاشناروت مظعملا كلملا :وه (؟)
 نيعبرأ وحن هتنطلس ةدم «طايمد درتساو «جنرفلا لتاق .«مهرخآو رصمب ةيبويألا ةلودلا

 .(ه148)ةنس لتق ءاموي

 تاوفو 2197/7 :ءالبنلا مالعأ ريسو 2180 : ص نيتضورلا ليذ :يف هتمجرت رظنا

 7177/١. :تايفولا

 ةأرمو 2771/7/0 :بهذلا تارذشو «1١/7017:ةياهنلاو ةيادبلاو ”١9« /6 :ربعلا :رظنا (9)

 رصم رابخأ يف ةرهازلا موجنلاو 5١1/0« :نودلخ نبا خيراتو 2١١7/4 :نانجلا

 ."54 2٠/5 :ةرهاقلاو



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 هذه دهش دق يلذاشلا نسحلا ابأ نأ نوركذي ةيلذاشلا عابتأ نأل ةكرعملا

 .اهركذ يتأيسو «'''ةكرعملا

 دالبل. يبيلصلا وزغلا نع تجتن يتلا كراعملاو ثادحألا مهأ ضعب هذه

 ةليط هرطخ رمتسا دقو -ليلقب هلبقو يلذاشلا نسحلا يبأ دهع يف -نيملسملا

 نييبيلصلا ةميزهب نيملسملا ىلع همركب ّنم ىلاعت هللا نكلو «عباسلا نرقلا

 .رصمو ماشلا يف ةطلسلا كيلامملا ىلوت امدعب «ماشلاو رصم دالب نم مهدرطو

 .ماشلا دالب يف راثآ نم نييبيلصلل يقب ام ىلع اوضقف

 ماشلاو رصم ىلإ ههجوم مهراظنأ نكت مل نييبيلصلا نأ ركذن نأ انتوفي الو

 يتلاو -اهنم ضعب ركذ يتأيسو - سلدنألا يف بورحلا كانه تناك لب ءطقف

 بورحلا بلغأ تناك ىتح «مهنيب بورحو قزمت يف نوشيعي نوملسملا ناك
 اًثورق اهوكلم نأ دعب تبلسو سلدنألا تطقس نأ ىلإ «ىراصنلا حلاص يف
 ."”ةليوط

 .خيراتلا

 :نيملسملا اهماكح نيب رحانتلاو «تايالولاو تاليودلا ةرثك -4

 ىلع ترم ىتلا ةيمالسإلا روصعلا كلحأ نم يرجهلا عباسلا نرقلا

 ءايسآ يف ةرثانتم ةريغص تاليود ىلإ ةيمالسإلا ةلودلا قزمت ببسب «نيملسملا

 لك ىعسي يتلا بورحلاو «ءادعلا الإ اهنيب سيلو «سلدنألاو ءايقيرفأ لامشو

 يتلا ةلاضلا قرفلا نم ريثك روهظ نع الضف اذه «هتلود ةعقر ةدايزل اهيف فرط

 259 :ص (...هفوصتو هتايح يلذاشلا نسحلا وبأ) هباتك يف رامع ملاس يلع كلذ ركذ )١(

 ةردو 2" : ص ةيلعلا رخافملاو ٠١١« : ص ننملا فئاطل يف كلذ ىلإ ريشي ام ىلإ رظناو

 .١؟5 : ص رارسألا

 4557/1١. :يرقملل بيطلا حفنو 2١5١/54 :نانجلا ةآرم :يف بورحلا كلت ضعب رظنا (0)
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 قيرط نع ءاهتادقتعم جيورتب ةرم «همده ىلإ ىعست يهو «مالسإلا ىلإ بستنت
 نع وأ «بتكلا فيلأت قيرط نع وأ «نيملسملا دالب ضعب ىلع اهيديأ عضو
 نم انمهي يذلاو «مهريغو باتكلا لهأ نم مالسإلا ءادعأ عم نواعتلا قيرط

 كلت نإف ءرصمو «سنوتو «برغملا يف تناك يتلا لودلا يه «لودلا كلت

 يف رثأ اهل ناكو ءاهنيب لقنتي ناكو ءأشن اهبو «يلذاشلا اهب لح يتلا يه لودلا

 .ليصفتلا نم ءيش اهيف نوكي فوس كلذلو «هتايح

 ١ - ىصقألا برغملا :

 «هلبق امو عباسلا نرقلا يف سلدنألا دالبو ىصقألا برغملا نودحوملا مكح

 لوقلا ىلع سانلا لمح يذلا «'!"ترموت نب دمحم دي ىلع مهرمأ أدبم ناكو

 ""”ةيمامالا ةلوقمب لوقلاو «دئاقعلا عيمج يف ''”ةرعاشألا لوقب ذخألا و ليوأتلاب

 هنأو ينسح يولع هنأ يعدملا «ىربربلا ىدومصملا ترموت نب هللا دبع نب دمحم :وه )١(

 لوصألاو ملعلا نم انف لصحو «ةفئاطو يلازغلا يقلو قرشملا ىلإ لحر .يدهملا
 ىوعدو روظحملا باكتراو روهظلاو ةسائرلا بح ىلإ هتأرجو همادقإ هرج نكلو «مالكلاو

 هئدابمل وعدي ذخأ دقو «موصعم مامإ هنأو يربرب يغره وهو ينسح هنأ نم روزلاو بذكلا

 دقو «يلع نب نمؤملا دبع هذيملت دي ىلع نيدحوملا ةلود كلذ دعب تماقو «هعابتأ رثك ىتح
 مالعأ ريسو 201/5 :ربعلاو 11/8/١-4144 :بجعملا :هنع رظنا .(ه5154) ةنس تام
 .1857/7؟ :ةياهنلاو ةيادبلاو 2073/19 :ءالبلا

 لازتعالا نع هعوجر دعب هبهذم ىلع مه يذلا يرعشألا نسحلا يبأ عابتأ مه :ةرعاشألا (؟)

 ةيقب نولوؤيو ءاعبس الإ تافصلا نم نوتبثي ال مهو .فلسلا دقتعم ىلإ عجري نأ لبقو

 نولوقيو «تاذلا ولع هللا نع نوفنيو «ةيلقع تاليوأتب اهرهاظ نع اهنوفرصيو «تافصلا
 بلاغ يف ةنسلا لهأ نوقفاوي كلذ عم مهو «ىرخأ تافالخ مهلو «قيدصتلا وه ناميالا

 فقاوملاو «يزارلل لصحملاو .«ينيوجلل داشرإلا :مهبتك نم رظنا «ءداقتعالا لوصأ

 4١7/١. :لحنلاو للملا رظناو «ىجيالل

 ضيرعت ريغ نم اًقداص اًئييعتو «ءاًرهاظ اًصن . تقرت يلع ةمامإب نولئاقلا مه : ةيمامالا ف

 قلطي ناك ةيماماإلا بقلو ءهدعب نم ةمئألاو ىلع ةمصعب لوقلا مهدئاقع نمو .فصولاب

 :رظنا .ةيرشع ينثالاب اًصتخم اّبقل راص مث ةيعيشلا قرفلا نم ةعومجم ىلع رمألا لوأ يف
 75١١/١. :نودلخ نبا ةمدقمو 2١77/١ : لحنلاو للملاو 857/١« :نييمالسإلا تالاقم



 « 0 ةيلذاشلا هتقيرطو , هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 هوبقلو «كلذ ىلع هباحصأ هعياب دقو ء«مامإلا ةمصع يف '''ةعيشلا نم

 نم ائيش كلمي ملو «كلذ ىلع سانلا براحيو هتلوقم رشني ذخأو «يدهملاب

 تناكو «(ه075) ةنس توملا هتغبف ءدعاوقلا ررقو ءرومألا دهم امنإ «نئادملا

 مكح ىسرأ يذلا «هدعب ةفيلخلا "يلع نب نمؤملا دبعل كلامملاو تاحوتفلا

 *"بوقعي هنبا هدعب ىلوت مث ؛""فسوي هنبا هدعب مكحلا ىلوت مث «نيدحوملا
 مث .هدهع يف تاحوتفلا ترثك ىتح .داهجلاو «لدعلاو ؛دهزلاب رهتشا يذلا

 ءدمحم هنبا هدعب ىلوتو «نيتنسب يلذاشلا ةدالو دعب 2(ه0545) ةنس يفوت

 «ةيصوو اًصن هتفالخو هتمامإب اولاقو « صوصخلا ىلع تقوم اًيلع اوعياش نيذلا مه :ةعيشلا 0010

 نم نوكي ملظبف تجرخ نإو .هدالوأ نم جرخت ال ةمامإلا نأ اودقتعاو ءاّيفح امإو اًيلج امإ

 56/١" : نييم السإإلا تاالاقمو 2(11/17١)لحدلاو للملا :رظنا ...هذنع نم ةيقتب وأ ( هريغ

 :١١. ص نيدلا لوصأ يف ةرصبتلاو

 نب ناليع سيق ىلإ بستني ناكو «يناسملتلا يموكلا يولع نب يلع نب نمؤملا دبع :وه 0(

 ىصقألا برغملا ىلإ هتكلمم تدتماو «نيدحوملا ةلود سسأو .يدهملاب فورعملا

 مالعأ ريسو 1١954/1١-27591 :بجعملا : هنع رظنا .(ةنس ”7/)هتيالو ةدم تناكو «(ه054)

 :نودلخ نبا خيراتو 2.1/1 : ةياهنلاو ةيادبلاو .7/ :ربعلاو 5847/5”2 : ءالبلا

 5٠١. هك

 هل تناك «هيبأ دعب هتعيابم ىلع نودحوملا قفتا «نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي وبأ :وه 9«6)

 سلدنألا يف ىراصنلا عم ةكرعم دعب اًنوعطم لت ءداهجلا ريثك ناكو .هلهأو ملعلاب ةيانع

 خيراتو 2174 /7 :نايعألا تايفو 7175/١-2750 :بجعملا :هنع رظنا .(ه08)ةنس

 ."/5 :نودلخ نبا

 جرخف سنوت يف ةيناغ نبا هيلع جرخ «فسوي ناطلسلا نب بوقعي فسوي وبأ روصنملا :وه (14)

 سلاجو فشقتو دهزتو مدن مث «فرسأف هقيرط يف لتقف مث «سنوت درتساو هرسكف هيلإ

 بتك نم ىصحيال ام قرحأو ةيكلاملا نع ضرعأو رهاظلا ىلإ لامو نيثدحملاو ءاحلصلا

 ,؟؟6/5 :نودلخ نبأ خيراتو 9010/١”, : ءالبنلا مالعأ ريسو 5١/١”3, : بجعملا

 08 ١.
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 دالب يف ىراصنلا وزغل شويجلا شّيج يذلا "هللا نيدل رصانلاب بقلملا
 لتاقم فلأ ةئامتس سلدنألاو برغملا لهأ نم عمجف «(ه7559)ةنس سلدنألا

 مهمزهف ءرفظلاب نقيأو هدونج ةرثك نم ىأر ام هبجعأ دق رصانلا ناكو

 ."”سلدنألا بلغأ ىلع ىراصنلا ىلوتساو «ىراصنلا

 ةرشع تس نبا وهو فسوي هنبا عيوب و «(ه١١1) ةنس رصانلا يفوت كلذ دعب

 لغتشاو «هرمأب اوماقف نيدحوملا ةخيشم هيلع بلغو هّللاب رصنتسملا بقلو ةنس

 لقاعم ىلع ىراصنلا ءاليتسا دادزاو «بابشلا هيضتقي امب ريبدتلا نع رصنتسملا
 ةيحانب جرخو «هشيج اومزهو هيلع ا””نيرم ونب جرخو «سلدنألا يف نيملسملا

 رصنتسملا ةلود يفو «يدهملاب ىمستو دضاعلل بستنا نييديبعلا نم لجر '*”ساف
(0) 

 دعب (ه045) ةنس يف هيلإ هيبأ دهعب هل عيوب «فسوي نب بوقعي نب دمحم هللا دبع وبأ :وه 64١

 ةرشع تس هتيالو ةدم تناكف (ه١51) ةنس هتافو تناكو « رشع ةعبس هرمع ناكو «هيبأ ةافو

 دي ىلع باقعلا ةكرعم يف هتميزه ىلإ تلآ ىتح «هدالب يف لقالقلا ةرثكو ءارهشأ الإ ةنس
 نبا خيراتو 8017/١-27377 :برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا : هنع رظنا .ىراصنلا

 ١6. /ا/ل :نامزلا ءانبأ ءابثأو نايعألا تايفوو ؛””5/١ :نودلخ

 برغملا لود رابخأل ءاصقتسالاو «””5 /5 :نودلخ نبا خيرات :ةكرعملا هذه نع رظنا (؟)

 ."؟7* /؟ :ىصقألا

 يذلا «ينيرملا يحم نب قحلا دبع دي ىلع ىصقألا برغملا يف نيرم ينب ةلود تسسأت ()

 نينرف ةبارق ةلودلا هذه ترمتساو ء(ه11 5)ةنس يفوت مث :مهيلع رصتناو «نيدحوملا لتاق

 خيرات يف ةينسلا ةريخذلا :ةلودلا هذه نع رظنا .(ه859)ةنس تطقس نأ ىلإ «فصنو

 رابخأ يف ساطرقلا ضورب برطملا سينألاو «يسافلا عرز يبأ نبا يلعل ةينيرملا ةلودلا

 .,586 /4 :بيطلا حفنو 577١-27857 :اًضيأ هل ساف ةنيدمو برغملا كولم

 ةنس «ىنثملا نسحلا نب هّللادبع نب سيردإ اهانب «ىصقألا برغملا ندم مهأ نم ةنيدم (14)
 ةمصاعلا تلوحت مث «برغملا يف لود ةدعل ةمصاع تناك ؛ةسرادألا كولم لوأ هه

 2117١ /؟ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .طابرلا ىلإ اهنم

 .475 :ص راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلاو

 .الا/ /؟ :ةفانإلا رثآمو .370377/5”2 :نودلخ نبا خيرات :رظنا (0)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 دلو هل نكي ملو «(ه١57) ةنس نم ىحضألا يف رصنتسملا تام املو
 يخأ " عولخملا دحاولا دبع دمحم يبأ هيبأ مع ةيلوت ىلع نودحوملا عمتجا .؟ )١(

 روهش ةدع الإ هكلم مدي ملو ءاماع نيتسلا زواجت لق اًحيش ناكو ءروصنملا

 هسفنل اعدف روصنملا بوقعي نب هَّللا دبع دمحم وبأ هيخأ نبا هيلع جرخ امدنع

 اونيابو نودحوملا برطضاف ''”شكارمل كلذ ربخ لصوو «لداعلاب بقلتو

 راسف سلدنألاب لداعلا ىلإ مهتعيبب اوثعبو «(ه١571) ةنس هولتق مث عولخملا

 .«برغملاو سلدنألاب لاوحألا تلتخا هدهع يفو ءاهلخدف شكارم ىلإ لداعلا

 ."7(ه775) ةنس اًًقنخ هلتقو ءهعلخ ىلإ رومألا تلآ ىتح

 ضاقتنا هغلب املف سلدنألا نم '؟'هيليبشإب سيردإ هوخأ ناك ءانثألا هذه يف

 لهأ هعيابو ةيليبشإب هسفنل اعد هرمأ يشالتو هيخأ ىلع برعلاو نيدحوملا

 ديربلا لصفنا امل مث «نومأملاب بقلو .ءشكارم يف نودحوملاو «سلدنألا

 ءهتمارصو هتماهش نم هنوملعي امل كلذ ىلع نودحوملا مدن شكارم نم هتعيبب
 ؛لداعلا هَّللا دبع هيخأ مث عولخملا دحاولا دبع همع مدب مهذخأي نأ اوفوختو

 ربكل ةيلوت ىلع ةلودلا بابرأ قفتا نمؤملا دبع نب فسوي نب دحاولا دبع دمحم وبأ :وه )١(
 .هتيالو نم رهشا ةعست دعب هوقنخو هوعلخف هتلود لهأ ىراد الو ريبدتلا نسحي ملف «هنس

 ١17/1. :نايعألا تايفوو :778/57 :نودلخ نبا خيراتو ؛: 01١ :بجعملا : هنع رظنا

 اهانب .سلطألا لابج حوفس يف «برغلا وحن دالبلا يبونج يف عقت «برغملا ندم ربكأ نم (؟)

 مهأ نم تلظ مث «هدعب نم هباقعألو هل ةمصاع اهلعجو ءاه 41١ : ةنس نيفشات نب فسوي

 2707 /؟ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .مويلا ىلإ ندملا

 81١. /5 : نادليلا مجعمو

 .779/5:نودلخ نبا رظنا (90)

 ةنيدم يبرغ عقت «(صمح) ماشلا دنج نم نوملسملا اهاعد دقو «سلدنألاب ةريبك ةنيدم (14)

 ريبك ددع اهيلإ بسني .م7144١ : ةنس نابسألا يديأب تطقس «ريبكلا يداولا رهن ىلع ةطانرغ

 : رظنا .يليبشألا يرفاعملا يبرعلا نباب ريهشلا هّللادبع نب دمحم ركب وبأ :مهنم ءاملعلا نم
 11١. /١:نادلبلا مجعمو 25١/١ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت
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 امنإو ءرغ باش وهو .روصنملا نب رصانلا نب ىيحي ةعيابم ىلع مهيأر قفتاف

 .ةنس رشع تس تناك ذئموي هنيم نإف مهل عوطأ نوكيل هيلع مهرايتخا عقو

 ىيحي ماقأو «سلدنألاب يقبو شكارم ىلإ نومأملا مودق رخأت كلذ لجأل

 ىيحي ىلع لاوحألا تبرطضا مث «ءيشلا ضعب اهب هرمأ بتتساو شكارمب
 ذوحتساو برغملا دالب داسفلاو بارخلا معو راعسألا تلغو دالبلا تضقتناو

 راوثلا تغبنو ءهراصمأ نم ريثك يف نيدحوملا اوقياضو هيحاوض ىلع نيرم ونب
 .راطقألا يف

 «ىيحي هيخأ نبا اوعيابو هتعيب اوثكن دق نيدحوملا نأ هغلب املف نومأملا امأ

 ىلع هرصنتسي سلدنألاب ىراصنلا كلم ىلإ هنيح نم بتك مث كلذل بضغ

 لاتقل ةودعلا ىلإ مهب زوجي جنرفلا نم اشيج هل ثعبي نأ هلأسيو نيدحوملا

 ةرشع هيطعي نأ ىراصنلا كلم هيلع طرشف نيدحوملا نم هعم نمو ىيحي

 ىراصنلا شيجل اهلخد اذإ شكارمب ينبي نأو وه اهراتخي هدالب يلي امم نوصح

 نم نأو مهتاولصل مهسيقاون اهيف نوبرضيو مهنيد اهب نورهظي ةسينك هعم نيذلا

 ريغ ىلإ مهماكحأب هيف نومكحيف هناوخإ ىلإ دريو همالسإ هنم لبقي ال مهنم ملسأ
 جنرفلا ركسع لخدأ نم لوأ ناكف «هنم هبلط ام عيمج يف نومأملا هفعسأف كلذ

 .اهب مهمدختساو برغملا ضرأ

 همع ةاقالمل شويجلا شّيج دقف شكارم بحاص رصانلا نب ىيحي امأ

 ىلوتسا مث ءهعم نمو يحي مزهناو ناشيجلا ىقتلاف «ىراصنلا كلمو نومأملا

 تحنس ام لك هيلع تاراغلا نشي رصانلا نب يحي ذخأو «شكارم ىلع نومأملا

 ءانعو ءاقش مايأ همايأ تناكو «(ه574) ةنس نومأملا يفوت دقو «ةصرفلا هل

 نب ىيحي عم ةفرفو ىهعم ةقرف : نيتقرف اهيف نيدحوملا ةلود تقرتفا .ةعزانمو

 ىلع اهتوخن باهذو اهناكرأ لاصئتساو نيدحوملا ةلود قحم ناكو ءرصانلا

 .نيدحوملا كلم نم اهلك سلدنألا دالب تجرخ هذهع ىفو ( هذي



 « ا( ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 شكارم ىلإ لخدو ديشرلاب بقلتو سيردإ نب دحاولا دبع هنبا هدعب ىلوت مث
 نمو ء«هتيب لهأ نم هيلع نيجراخلا رثك دقف ءرومألا هل بتتست ملو «هوعيابف

 ليحر دعب بلقنيو الإ ةهج يف رمألا بتتسي ال «ةقزمم هتلود تناكف ءهتيب جراخ

 .(ه٠155) ةنس يفوت ىتح ىقبو ءاهنع ناطلسلا
 امنإو :يلذاشلا أشنم يه ىتلا ىصقألا برغملا دالب يف لصح ام اذه

 دقو الإ اهنم جرخي ملو «عرعرت اهبو ءدلو اهيف هنأل اهيلع مالكلا يف تضفأ

 ناك نيدحوملا ةلودب تّملأ يتلا ثادحألا كلت نأ كش الو .هتيصخش تنوكت

 .هركفو «يلذاشلا هجوت ىلع زرابلا رثألا اهل

 : سنوت - ؟

 ناكف «يلذاشلا نسحلا وبأ اهيلإ هجوت يتلا ةيناثلا ةطحملا يه سنوت ةنيدم

 ملاعلا نم ةهجلا كلت يف رودت تناك يتلا ةيسايسلا عاضوألا ثحب اًمازل

 .يمالسإلا

 هرفس ىتح يلذاشلا ةايح تقفاو يتلا ةبقحلا يه سنوت رمأ يف انمهي يذلا

 (ه091) ةنس نيبام يهو «ةيرصملا دالبلا ىلإ هرفس يأ «ةريخألا ةطحملا ىلإ
 .(ه5157) ةنس ىلإ

 : ةيلاتلا رومألا اهيف دجي ةيسنوتلا دالبلا ىلع ظحالملاو
 ١- ةنس اهيلإ نيدحوملا لوخد لوأ نم نيدحوملا ةلودل ةعبات اهنوك '

 .(ه575) ةنس اهب ''”نييصفحلا لالقتسا ىتح '”(هه04)

 ةنس نم كلذو نيدحوملل اًعبت امإ نييصفحلا ةيالو تحت اهنوك -؟

 ةلود طوقس ىتح (ه57*)ةنس نم الالقتسا امأو «(ه775) ةنس ىتح (ه0)

 ) )1١:ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالا رظنا ”7 /١717.

 نبا خيرات يف مهلاوحأ فيراصتو مهرمأ أدبمو ةيقيرفأ كولم صفح ينب ةلود ربخ نع رظنا (؟)
 .م686/ ؟ : ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالاو 2” 5 :نودلخ
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 ظ .(ه481) ةنس نييصفحلا

 ةنس نم ءادتبا «''"ةيناغ نبا نيبو سنوت يف ةالولا نيب ةريثكلا بورحلا -'

 .هركذ عطقتناف هبقع عطقناو (ه571)ةنس كله ىتح (ه50)

 امدنع (ه701) ةنس نم تدتما يتلاو سنوتل نييصفحلا ةيالو لوطل اًرظنو

 اهدادتماو «(ه5057) ةنس هتافو ىتح نيينس رشع يلذاشلا نسحلا يبأ رمع ناك

 ثحبلا وه ةيسايسلا ةيحانلا نم دالبلا كلت يف انمهي يذلا نإف «نورقب كلذ دعب

 .يلذاشلا نسحلا وبأ اهرصاع ىتلا «نييصفحلا ةلود نع

 صفح ىبأ مهدج ىلإ عجرت سنوت كولم نييصفحلا روهظ ةيادب تناك
 راس امدنع تأدب ةيقيرفأ دالبل تيبلا اذه ةيالو ةيادب نأ الإ «*”"”ىيحي نب رمع

03 

 ناكو «مهناعجشو «نيطبارملا تالاجر نم ناك يذلا «يفوسملا ىلع ىلإ ةيناغ ينب عجري )1١(

 دالب ضعب ىلع دمحمو يحي هانبا يلو دقو «هموق يف هناكمل نيفشات نب فسوي دنع امدقم
 يف رزجلا ضعب ةيناغ ينب كلم نيدحوملا دي ىلع نيطبارملا ةلود تطقس املو «سلدنألا

 دي ىلع ةيقيرفأ ىلع تاراغلا نوئشي اوذخأف نيدحوملا رمأ نم فعض ناح نأ ىلإ سلدنألا

 يحي دي ىلع مث ؛«رصانلاو هروصنملا دهع يف يفوسملا يلع نب دمحم نب قاحسإ نب يلع
 عطقناف هبقع عطقناو (ه511) ةنس كله نأ ىلإ نييصفحلا تلتاقم يف رمتسا يذلا يلع هيخأ

 .هركذ

 نبا خيرات يف بورح نم نييصفحلاو «نيدحوملا نيبو هئيب لصح امو ةيناغ نبا ةئتف رظنا

 .15ا9/ :ص بجعملاو 5607/5-23852555 :نودلخ

 سنوت باحصأ «نييصفحلا كولملا دج «يتاتنهلا ىيحي نب رمع صفح وبأ خيشلا :وه (؟)

 مايقلل نوقباسلا مهو «ةدماصملا لئابق مظعأ نم يه يتلا «ةتاتنه ةليبق ىلإ عجري «ةيقيرفإو
 هبسن نودحوملا عجريو «هدعب نم نمؤملا دبع رمأو «هرمأل نودهمملاو .يدهملا ةوعدب

 ناكو «مهب محتلاو ةدماصملا يف عقو يشرق وهف باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ملاس ىلإ
 يف دقعلاو لحلا ناكو «خيشلاب نيدحوملا نيب ىمسي ناكو «ةرشعلا يدهملا ةباحص نم

 ةنس شكارم ىلإ ةبطرق نم فرصنا املو فسوي هنباو نمؤملا دبع مايأ رئاس هيلإ تامهملا

 200/5 :نودلخ نبا خيرات :هنع رظنا .اهب نفدو السب هقيرط يف كله(هدال١)

 .806 / ؟ :ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالاو



 « ع ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا ويأ : لوألا بابلا

 نب دحاولا دبع دمحم وبأ هتبحصب ناكو «ةيقيرفأ ىلإ بوقعي نب دمحم رصانلا
 يذلا «(ه١01٠7) ماع ةيناغ نبا لاتقل نييصفحلا كولملا دج صفح يبأ خيشلا

 ةيناغ نبا شويجو رصانلا شويج تدشتحاف «سنوت ىلع ىلوتسا دق ناك

 سنوت نم ةيناغ نبا درطو «شويجلا كلت قحس نم رصانلا نكمتو «لاتقلل
 ىلإ ةكرحلا رصانلا عاشأ (ه507) ةنس نم ناضمر ناك املو ءهتقحالمو

 «صفح يبأ خيشلا نبا دحاولا دبع دمحم ابأ ةيقيرفأ ىلع فلختساو «برغملا

 سنوت ةنطلس نويصفحلا كولملا تثرو انه نمف ءعانتماو ةعجارم دعب

 رصانلا ةفيلخلا نع اًيئان هرودب دحاولا دبع دمحم وبأ خيشلا ذخأو «ةيقيرفأو

 قاحلإو ةيناغ نبا ةدراطم يف ذخأف «ةيقيرفإ دالب يف رومألا رارقتسا يف يعسلا

 «سنوت دالب يف رومألا هل ترقتساو «هدهع يف هتنتف تدمخ ىتح هب مئازهلا
 .”(ه514) ماع يفوت ىتح اهيلع اّيلاو رمتساو

 رمألاب ماقف «نمحرلا دبع ديز ابأ هنبا ةيقيرفإب نودحوملا عياب هتافو دعبو

 نم رصتتملا باتك درو ىتح رومألا بترو «يحاونلا دهمو ءءاطعلا ضافأ و

 .هناكم ربكألا ءالعلا يبأ ديسلا ةيلوتو «هريخأتب هتيالو نم رهشأ ةثالثل برغملا

 ةنس ةدعقلا يذ يف ةيقيرفإ مدقف «نمؤملا دبع نب فسوي نب سيردإ وهو

 ىلإ درش ىتح «ةيقيرفإب رئاثلا ةيناغ نبا ىلع مئازهلا ىلاوو ء(ه516)

 نابعش يف اهنم سنوتب يفوت نأ ىلإ ةيقيرفإب ءالعلا وبأ ماقأو ءءارحصلا

 تءاسو «سيردإ نب ديز وبأ هنبا هدعب ةيقيرفإ ىلع ىلوتساو ء(ه٠517)ةنس

 بحاص روصنملا نب ِهّللا دبع لداعلا ةلود ىلإ كلذ ىلع ماقأو «سانلا يف هتريس

 ناك يذلا «صفح يبأ نب دحاولا دبع نب ِهّللا دبع هناكم ىلوو «هلزعف شكارم

 هوخأ هيلع بلغ مث «هنباو ءالعلا يبأ لبق ةيقيرفأ ىلع نمؤملا دبع لآل ابئان هوبأ

 لود رابخأل ءاصقتسالا 2"١/8١:بجعملا 2”ا/”/ ”:نودلخ نبا خيرات :هنع رظنا ١(

 ١١١/7. :ىصقألا برغملا



 « دقنو ضرع » ةدلذاشلا « 0: 7

 ونب هنع لغتشا املو «سنوتو ةيقيرفأ كلمتو «دحاولا دبع نب ىيحي ايركز وبأ

 دبع ينب ةعاط علخو «ةيقيرفأب لقتسا مهتلود تفعضو «مهسفنأب نمؤملا دبع

 ينب ةلود نم اًعرف تناك صفح يبأ ينب ةلود نأ عم «همايأ تدتماو «نمؤملا

 يحاون نع ةيناغ نبا ةعفادم ىلإ الوأ همزع فرصو ءاهنم ٌةبعشو نمؤملا دبع
 رومألا رشابي ناكو «هنبا اهيلع ىلوو طسوألا برغملا مض يف ذخأ مث «هلامعأ

 دصقيو «لاومألا جرخيو ليللاب رتتسي ام اريثك ناكو ء«دحأ ىلإ نكري الو هسفنب

 ىلع اًظفاحم ناكو «ءاطعلاب نيقحتسملا عيمج معو «ماتيألاو ءارقفلا عضاوم

 ."'"(ه141) ةنس يفوت نأ ىلإ «لدعلاب اروهشم «تاولصلا

 يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ هّللاب رصنتسملا هدهع ىلو هنبا هدعب عيوبو

 نأ ىلإ هرمأ ىهتناو «ةفالخلا باقلأب نييصفحلا نم بقلت نم لوأ وهو ءايركز
 .هدعب نم هونب ةيقيرفأ كلم لوادتو «"''هيلإ ةعيبلاب ثعبو «ةكمب هل عيوب

 دعت ملف شكارم باحصأ نمؤملا دبع ينب رظن نع اهوعطتقاو اهب اودبتساو
 .(ه581)ةنس ةلودلا هذه تطقس ىتح «دعب مهيلإ

 :رصم -"

 ,يلذاشلا اهب رقتسا يتلا ةريخألا ةطحملا يه تناك ثيح -رصم يف امأ

 ةلاحلا نإف -تام اهبو «هعابتأ اهيف رثكو .هجهنم اهيف مستراو ؛هتيص اهيف العو

 يرجهلا عباسلا نرقلا نإف -برغملا دالب نع هركذ قبس ام هبشت اهيف ةيسايسلا

 :مكحلا نم نيدهع دهش اهيف
 ماع يبويألا نيدلا حالص هسسأ يذلا نييبويألا مكح :لوألا دهعلا

 )١( :تايفولا تاوف :هنع رظنا  2510-5١14 /7ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالاو :

  :5نم بيطلا حفنو "877/5 :نودلخ نبا خيراتو «58/57 :ىصقألا برغملاو

 :بيطرلا سلدنألا نصغ "#/ *167.

 /1١١. 57 :بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن و /٠٠١« 7 :ةفانإلا رثآم :رظنا (0)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 رصع يرجهلا سداسلا نرقلا ناك دقو .مهل ذدادتما هنإ ثيح (ه070)

 ةايحلا اميسال ةفلتخملا ةايحلا تالاجم ىف ةيبويألا ةلودلا اهتزرحأ تاراصتتنا

 .ةيسايسلا

 ةافو دعب رصم يف ةطلسلا هل تناد نأ ذنم يبويألا نيدلا حالص لمع دقف

 ,ةيركفلاو «ةيسايسلا ةقرفلا ىلع ءاضقلا ىلع '''ةيمطافلا ةلودلا ءافلخ رخآ

 ىدانو «ةيمالسإلا ىوقلا ديحوتب أدبو «عيشتلا سرادم قلغأف «ةيدئاقعلاو

 نم سدقلا روح نأ كلل جيت ناكف * تلق تح لا لبس يف اهجلا الع

 .(ه497) ماع اهولتحا ثيح (ه087) ماع نييبيلصلا نث

 فعض نأ ثيل ام ىيويألا نيدلا حالص دي ىلع ريكلا حالصالا اذه نأ الإ |.

 نأ الإ «لداعلا هيخأ نيبو هدالوأ نيب ةطلسلا ىلع عزانتلا ثدحف «ءهتوم دعب

 حالص هيخأ دالوأ حازأو «كلامملا كلت ىلع ىلوتسا ركب ابأ لداعلا مهمع

 ةيرصملا دالبلا ىلع (ه10١5) ةنس ىلإ (ه591/) ةنس نم هكلم رمتساو «نيدلا

 يف كلامملا رومألا هل تنادام دعب نيدلا حالص وخأ لداعلا مسقو «ةيماشلاو

 ةدمعلاو .هدالوأ كلامم يف لقنتي وه راصو :هتامم لبق ةديدع نينس نم هدالوأ

 اهايإ هاطعأ يتلا ةكلمملا يف مهنم لك تبث يفوت املف «هيلع كلامملا لك يف

 يرجي نأ ةداعلا ىرج ام فالتخالا نم مهنيب رجي مل انسح اقافتا اوقفتاو «هوبأ

 قثي مهنم لك ةدحاولا سفنلاك اوناك لب .مهئابآ دعب كولملا دالوأ نيب

 لماكلا هنبا دي يف هتافو دعبو لااعلا كلملا ةافو لبق رصم تناكو «""”رخآلاب

 .هلهأو ثيدحلل ابحم ناكو «هدلاو مايأ يف اهرطش «ةنس نيعبرأ اهكلمت دقن

 ماع هتدالو تناكو .فسوي نب دمحم يبأب ىنكيو هللا دبع :همساو ءدضاعلا ةفيلخلا :وه )1١(
 :ةياهنلاو ةيادبلاو 230 ٠١/ : خيراتلا يف لماكلا : هنع رظنا .(ه0571/) ماع هتافوو (ه6 )

 ٠١8/١. :ديبع ينب رابخأو 15

 .؟717/5 :ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلاو 094 ٠١/ : خيراتلا يف لماكلا :رظنا (؟)



 « دقندو ضرع » ةيلذاشلا « 075

 ةدوهشملا فقاوملا هل تناكو «فرش هدنع ملعللو .هلقنو «هظفح ىلع اصيرح

 ةدم تناكو ىودعلا درط ىف ةريثكلا لاومألا قافنإو «طايمدب داهجلا ىف

 رشع ةعبرأو اًرهش نيعبرأ ةيرصملا رايدلاو ماشلا نيب ام مالسإلا دالب يف مهتماقإ
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 اموي
 نأ مهتملك قافتا دعب ثبل امف ماشلا دالب يف هتوخإ عم لماكلا ةقالع امأ

 بورحلا ترادف مهنيب ةقالعلا تءاس دقف .مهتملك تفلتخاو .مهبولق ترفانت

 تعستا ''"(ه71) ماع ءاج املو «هتوخإ كيلامم عيمج ىلع رطيس ىتح مهنيب

 هتلود عزوو .نميلاو زاجحلاو ماشلاو رصم تلمش ثيح لماكلا كلملا ةلود

 قشم د هذخأ دعب ضرم نأ ىلإ هناطلس ميظعو هنأش ولع يف لزي ملو «هئانبأ نيب
 درفت ىتح كلملا ىلع هدالوأ فلتخا لماكلا كلملا تام املو .(ه57120) ماع

 ةلمحلا يهو طايمد ىلع جنرفلا تمجه املو ."”بويأ حلاصلا هنبا اهب
 رايدلا ىلإ قشمد نم بويأ حلاصلا كلملا هجوت -اهركذ قبس دقو -ةعباسلا

 ماع تامف ضرملا هب يوق ةيرصملا رايدلاب لح املو «مهلاتقل ةيرصملا

 .(ه"5150)

 .مهرسكف جنرفلا لتاقو قشمد نم بكر يذلا «هاش ناروت هنبا هدعب ىلوتو

 نم نيرهش دعب هولتق مث «(ه55/) ةنس لوأ يف كلذو ءافلأ نيثالث مهنم لتقو

 برهف «هعباصأ ضعب عطقف هدي يف '*”ينامكرتلا كبيأ نيدلا زع هبرض ءهكلم

 )١( :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا 77//1717.

 رصم كولم يف ةرهازلا موجنلاو ٠١/ ٠485 : خيراتلا يف لماكلا :بورحلا هذه نع رظنا (؟)

 .؟77/5 :ةرهاقلاو

 (ه5075 ةنس ةرهاقلاب دلو «لداعلا نب دمحم نيدلا رصان لماكلا نب بويأ نيدلا مجن :وه (*)

 ينوت «هجو نسحأ ىلع ةكلمملا ساس «اًبيهم ناكو ؛(ه7707) ماع رصم يف ةطلسلا ىلوتو

 .95-531 /؟ :ةرضاحملا نسحو 2١55/١7 :ةياهنلاو ةيادبلا : هنع رظنا .(ه5541/) ةنس

 - كولمم ناك ينامكرتلاب فورعملا نيدلا زع زعملا كلملا يحلاصلا هللا دبع نب كبيأ :وه (4)



 « 0( ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو «, يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 هباب نم جرخف هيلع هوقرحأو ءهيف هورصاحف ميخملا يف بشخ نم رصق ىلإ

 جرخ مث «هيف رمغناف لينلا ىلإ برهف هنم اولبقي ملف «ةفيلخلا لوسرب اريجتسم

 هيبأ ةجوز تلوتساو «''"ةفيجلاك نفدو مهلجرأب هوسادو «ةلتق رش اعيرس لتقف

 يف مكحلا نم لوألا دهعلا ىهتنا هاش ناروت لتقبو «كلملا ىلع ''”ردلا ةرجش

 لك «يكولمملا مكحلا وهو يناثلا دهعلا أدتباو «يبويألا مكحلا وهو رصم

 .نينس ينامثب هتافو لبق رصم يف يلذاشلاو تثدح ثادحألا هذه

 : كيلامملا مكح : يناثلا دهعلا

 نم تدتما يتلا «كيلامملا ةلود نم نينس ينامث يلذاشلا نسحلا وبأ رصاع

 زورب ببسو «نيينامثعلا يديأب رصم تطقس امل (ه977) ةنس ىلإ (ه55/) ةنس

 كلملا صرحب أدبت بويأ ينب ةلود يف ةعيفر بصانم مهدلقتو كيلامملا

 وأ ؛هترامإب ظافتحالا يف اهيلع دمتعي .هسفنل ةيبصع نيوكت ىلع بويأ حلاصلا
 نم راثك لا قيرط نع الإ هفده قيقحتل ةليسو دجي ملو «هناريج ناودع لص يف
 ينعو «ةريثك اًدادعأ مهنم ىرتشاف -ضيبألا قيقرلا وأ -كيلامملا ءارش

 نم هريغ نع زيمت بويأ حلاصلا كلملا نإ لب ءاّدنسو ةدع هل اونوكيل مهبيردتب

 قفتا حلاصلا كلملا نبا هاش ناروت مظعملا لتق املف «بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا -

 رصانلا نبا ىسوم ىلع هتياصو عم رومألاب دبتساو «(ه154) ةنس هونطلسو كيلامملا

 ردلا ةرجش هتجوز دي ىلع لتق ىتح كلملاب زعملا درفتو (ه107)ةنس هلزع ىتح ىبويألا

 .514/9 :تايفولاب يفاولا :رظنا .(ه10 ه)ةنس

 تاوفو 255١/0 :بهذلا تارذشو 1937/77 :ءالبنلا مالعأ ريس :يف هلتق ةثداح رظنا )١(6

 نييبويألا رصع يف ماشلاو رصمو 271/54/٠١ :تايفولاب يفاولاو 277١/١ :تايفولا

 ١7١. :ص روشاع ديعسل

 نم اهلصأ ءرصم ةكلم «نيدلا ةمصعب ةبقلملا «ليلخ مأ «ةيحلاصلا ردلا ةرجش :يه (؟)

 يهو ؛مزحو لقع اذ تناكو ءاهجوزتو اهقتعأ مث «بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا يراوج

 ةيادبلاو ١199/7« :ءالبنلا مالعأ ريس :اهنع رظنا .(ه59060) ةنس تلتق «ةئراقو ةبتاك

 .558/68 :بهذلا تارذشو ١99/1١« :ةياهنلاو



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا « 6(

 رثكأ ادغو «هلبق نم لك قاف ىتح كيلامملا ءارش نم راثكإلا نم نيطالسلا

 رَدُق كيلامملا نم ةديدج ةقرف نيوكت يف دعب اميف كلذ ببستو «'''مهنم هشيج

 يتلا ةيرحبلا كيلامملا ةقرف يه «يمالسإلا خيراتلا يف ريطخ رودب موقت نأ اهل

 ""ةيرحبلا اوُّمس اذلو ءاهيف مهنكسأو «لينلا يف ةضورلا ةريزجب ةعلق مهل ىنب
 .-هليصفت يتأيس امك- هاش ناروت لتقم دعب كيلامملا ءالؤه نطلست دقو

 ةلود اهتبقع مث ,(ها/47) ةنس ىتح رصم مكحت "' ”ةيرحبلا كيلامملا ترمتساو

 .(ه4715) ةنس تطقس يتلا '؟”ةيجربلا وأ ةسكارجلا كيلامملا

 - ةيرحبلا كيلامملا يلذاشلا نسحلا وبأ اهيف رصاع ىتلا نينسلا تناك دقو

 نسحلا يبأ ةافو تقفاو يتلا (ه1057) ماع ىلإ (ه514/) ماع نيب ةرئادلا يهو

 رثآلا اهل نوكي نأو دبال يتلا ةيسايسلا لقالقلاو «ثادحألاب ةئيلم - يلذاشلا

 ةيسايسلا تافالتخالاو لقالقلا هذه ببسو «ةيرصملا رايدلا نيئطاق ىلع غيلبلا

 ةطلسو «نييبويألا ةطلس «نيتطلس نيب لاقتنا ةلحرم ةينمزلا ةرتفلا هذه نأ وه

 رمت نأ دبال لب «مالسب بلاغلا يف ةطلسلا هذه لقتنت نأ نكمي الو «كيلامملا

 لقو ءموصخلا سرخيو .رارقتسالا بتتسي ىتح موصخلل تايفصتو « بورحب

 )١( :راثآلا بئاجعو «479/5 :نودلخ نبا خيرات رظنا 58/١؟.

 رصع يف ماشلاو رصمو :؛1777/7 :يزيرقملا ططخو « 47 /5 :نودلخ نبا خيرات :رظنا (؟)

 نع اومدق مهنوكل كلذب اومس مهنأ يبهذلا ىريو 2١77 :ص روشاع ديعسل نييبويألا

 .197/7* :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا ءرحبلا قيرط

 روصنملاو ١ س رسب رماظلاو .زطفق رفظملاو .كييأ زعملا : مهنيطالس مهرهشأ سو 20(

 .نووالق نب دمحم رصانلاو «نووالق

 دالب ىلإ نومتني نيذلا ةسكارجلا ءارش نم رثكأ يذلا نووالق روصنملا ناطلسلا كيلامم مه (14)
 يف مهددع غلبو ءدوسألا رحبلاو نيوزق رحب نيب ةعقاولا دالبلا يهو ؛(ايجروج)جركلا

 «ةيجربلاب اومس ىتح ةعلقلا جاربأ يف مهتيبرتب ينعو «كولمم فالآ ةثالث نم رثكأ هتايح

 يف ماشلاو رصم :رظنا .ءارمألا رابك نم هيسفانم دض مهيلع دامتعالا نووالق فده ناكو

 .؟ 15١ :ص روشاع ديعسل نييبويألا رصع



 .مهو «كيلامملا نم ددع ةنطلس يلذاشلا رصاع

 :ردلا ةرحش - ١

 ناينعي مكحلا يف ردلا ةرجش مايقو هاش ناروت لتقم نأ ليلق لبق تركذ

 ةرجش نأ يف كش الو ءرصم يف كيلامملا مكح ةيادبو نييبويألا مكح ةياهن
 اهربتعي كلذلو كيلامملا ىلإ برقأ ةأشنلاو لصألا ةيحان نم ربتعت ردلا

 ."70 كيلامملا كرتلا كولم نم رصم كلم نم لوأ ١ ''"يزيرقملا

 مل اذهو ةيرصملا دالبلا يف نيملسملا تمكح ةأرما لوأ ردلا ةرجش ربتعتو

 اهيف تلوت ."'رهشأ ةثالث اهمكح يف ترمتساو «ءاسنلا نم دحأل اهلبق عقي

 دهع نكي ملو «'* هاش ناروت دي ىلع مهتميزه دعب طايمد نم نييسنرفلا جارخإ
 عوضخلا اوضتري ملو ءماشلا دالب يف بويأ ونب راث دقف اًرقتسم ردلا ةرجش
 هللاب مصعتسملا يسابعلا ةفيلخلا نم لسرلا لاسرإ كلذ فداصو «مهكيلاممل

 لكاشملا هذه ةهجاوملو «'”مهمكحتل ةأرما اوراتخا مهنأ رصم لهأ خيبوت نم

 يرصملا «لصألا ىكبلعبلا رداقلا دبع نب ىلع نب دمحأ نيدلا ىقت خرؤملا خيشلا :وه )6١
 رهتشاو «ةئامعبسو نيتس ةئس دعب دلو . يعفاشلا مث .«يفنحلا «ىزيرقملا «ةافولاو دلوملا

 يف اعطقنم ناكو «لثملا هب برضي راص ىتح «هريغو خيراتلا يف هتوم دعبو هتايح يف هركذ
 .(ه8405)ةنس هتافو تناكو «ةرورضل الإ دحأل ددرتي نأ لق ةدابعلاو ةولخلل امزالم هراد

 / ١١6 :ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلاو 27854 /ا/ :بهذلا تارذش :هنع رظنا

 ١. لالا : يلكرزلل مالعألاو

 ديعسل نييبويألا رصع يف ماشلاو رصمو 771١/١« :كولملا لود ةفرعم يف كولسلا :رظنا (؟)

 نبا :رظنا «كبيأ زعملا نم كيلامملا دع أدبي نيخرؤملا ضعبو 2١91١ :ص روشاع

 ٠١. /4 :يلاوعلا موجنلا طمسو «44 /7 :ةفانإلا رثآمو ٠/0"47.« :نودلخ

 .97/؟ :ةفانالا رثآم :رظنا 69

 : ص روشاع ديعسل نييبويألا رصع يف ماشلاو رصمو 47١/5« :نودلخ نبا خيرات :رظنا (4)

. 

 ١//51". :كولملا لود ةفرعم يف كولسلا :رظنا (4)
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 نيدلا زع ريمألا نم ردلا ةرجش جوزتت نأ ةحلصملا نم هنأ كيلامملا ءارمأ دجو

 .0"2(ه55/) ةنس كلذ ناكو «ةنطلسلا هل كرتت نأ ىلع كييأ

 ١- ينامكرتلا كبيأ زعملا ناطلسلا :

 «ةريطخو ةريثك لكاشم مامأ هسفن دجو ةنطلسلا كبيأ زعملا ىلوت امل

 نم مايأ ةسمخ دعب أجل نأ الإ هنم ناك امف ءرصم وزغب نييبويألا ديدهت اهربكأ

 فسوي نب ىسومل عيابف «هنع ريكنلا ةنسلأ اهب فكي ةليسو ىلإ هتنطلس
 ."”يبويألا

 شويجلا اوعمجف «ماشلا يف نييبويألا ىلع لطنت مل ةعيدخلا نأ ريغ

 مهل جرخف (ه154) ةنس يف كيلامملا برح نوديري رصم ىلع اوفحزو

 مازهنا هنع رفسأ امم ةيرصملا رايدلا يف مهنيب ةكرعملا ترادو كيلامملا

 ." ماشلا ىلإ مهرارفو نييبويألا

 حشرو ياطقأ نيدلا سراف ريمألا رمأ رصمب مظع (ه١50) ماع ىفو

 «لاملا تيب يف فرصتو اعاطقإ ''”ةيردنكسإلا زعملا نم ذخأ هنأ ىتح ةنطلسلل

 ) )1١:نودلخ نبا خيرات :رظنا 5/ »47١:يلاوعلا موجنلا طمسو 18/4.

 ءهاش ناروتل مهلتق دعب كيلامملا هنطلس يذلا «يبويألا لماكلا نب دوعسم نب ىسوم :وه (؟)

 ءاًرهاظ ناطلسلا يسرك نع كبيأ هل حزحزتو «نينس تس نبا وهو «فرشألاب هوبقلو
 يف ربعلا :رظنا «(ه197) ماع لزَع ىتح ةطلسلا يف رمتساو ؛«كبيأ زعملا ديب هلك رمألاو

 /4 :يلاولا موجنلا طمسو 247١ 0518/65 :نودلخ نباو 31١« 75 8//1 :ربغ نم ربخ
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 1-١١. /ا/ :ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلاو 57١/65« :نودلخ نبا خيرات :رظنا (6)

 777 ماع ينودكملا ردنكسإإلا اهانب .طسوتملا رحبلا ىلع عقت ءرصم ندم نم ىربك ةنيدم (14)

 زكرم تناكو «ينامورلا حتفلا ىتح ةملاطبلا كولم ةمصاع تناكو «هيلإ تبسنو «م .ق

 فيرعت :رظنا .(ةنوردنكساو ةيردنكسا) ىعدت ىرخأ ندم كانهو «ةينيليهلا ةفاقثلا

 ربخ يف راطعملا ضورلاو :2٠١5/١ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب

 17١., /١:نادلبلا مجعمو 4 : ص راطقألا



 ١« ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلزاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ,("7(ه7617) ةنس هلتق يف يعسلا ىلإ هاعد امم هنم فوخ يف زعملا كلملا ناكو
 درفناو ناطلسلا لامعأ ىلإ ةيردنكسالا رغث درو لاملا تيب نم هذخأ ام عجترأو

 ماع هسفنل بطخو هتبطخ عطقو فرشألا ىسوم علخو ةلودلا ريبدتب كبيأ زعملا

 بوره يف تببست لب «هلتقب ياطقأ نيدلا سراف ةنتف دمخت ملو «''"(ه10)
 نيدلا نكر مهسأر ىلعو «ماشلا دالب ىلإ هنوبحيو هنولاوي نمم ةيرحبلا نم ريثك

 يف كيلامملا ىلع بيلأتلل ةقيرط لكب اوعس نيذلا «'"”ياردقدنبلا سربيب

 ىلع لتقلاب كبيأ زعملا ةريس تهتنا مث «''”مهفوفص نيب ىضوفلا ثبو ءرصم
 ةريغلا اهتذخأف اهريغب جاوزلا نم هتينب تملع امدنع ردلا ةرجش هتجوز دي

 زعملا دهع نأ دجن اذكهو «'””كلذ دعب هب تلتق مث (ه105)ةنس هلتق تربدف

 يبأ اهرصاع يتلا ةيسايسلا ثادحألاب الفاح ناك نيينس عبس رمتسا يذلا كيبيأ

 .هتايح رخآ يف يلذاشلا نسحلا

 : كبيأ زعملا نب يلع روصنملا -*

 هنبا- زطق نيدلا فيس مهسأر ىلعو -هيلاوم بّصن كبيأ زعملا لتقم دعب

 دهع نكي ملو «'"روصنملاب هوبقلو ةنس ةرشع سمخ هرمع ناكو ؛يلع

 كولم يف ةرهازلا موجنلا ١178/5« :نانجلا ةأرمو 247” / 5 :نودلخ نبا خيرات :رظنا )١(

 .ال5 :ةرهاقلاو رصم

 ١787/4. :نانجلا ةأرمو /5١« 5 :يلاوعلا موجنلا طمسو « 477/٠0 :نودلخ نبا خيرات (؟0)

 ةلمج نم ناك «يحلاصلا حتفلا وبأ نيدلا نكر رهاظلا كلملا هللا دبع نب سربيب :وه (0)

 ,«تولاج نيع ةكرعم يف رابكلا ةداقلا نم ناكو «بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا كيامم

 رظنا .(ه117/7)ةنس يفوت ىتح ةطلسلا يف رمتساو (ه1548)ةنس زطقل هلتق دعب ةطلسلا ىلوتو

 5١/٠١. :تايفولاب يفاولاو ١08/6"« :ربعلا :هنع

 ٠١ /١11١. :تايفولاب يفاولاو ء877/ ٠0 :نودلخ نبا خيرات :رظنا (4)

 ةآرمو 25١١١9/14 :يلاوعلا موجنلا طمسو «1”4/ ٠ :نودلخ نبا خيرات :رظنا (5)

 5/5"١7. :نانجلا

 5١/1. :ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلاو «575/ 5 :نودلخ نبا خيرات :رظنا (0



 .دقتو ضرع  ةيلئاشلا 0
 نم صرفلا نونيحتي ماشلاب نيرئاثلا كيلامملا ناك دقف نتفلا نم اًيلاخ روصنملا

 نمو ءروصنملا هنبا مث نمو «ياطقأ مهريبك لتق يذلا كبيأ زعملا طاقسال لبق
 مهدمأف اهل هودمتساو ءرصم كلم يف '''يبويألا ثيغملا اوعمطأ كلذ لجأ

 .'"”يحلاصلا نووالقو «يرادقدنبلا سربيب مهؤاربكو رصم اودصقو «هركسعب

 دعب ثيغملا اوثحتسا مث ,مهمزهف رصم ركاسعب زطق نيدلا فيس ريمألا زربو

 يف زطق نيدلا فيس مهل زربو (ه1905)ةنس رصم ىلإ مهعم راسف ةميزهلا هذه
 ." ”ثيغملا مزهناف ناعمجلا ىقتلاو رصم ركاسع

 ءةلودلا يف هتناكم تداز زطق نيدلا فيس دي ىلع تاراصتنالا هذه دعب

 نمو ءرتتلا ةهج نم قرشملا نم ءادعألا بلاكت كلذ فداصو «هتيص العو

 مهناطلس اورغصتساو مهنأشب ءارمألا باتراف ىراصنلا ةهج نم برغملا

 بورحلل هتسرامم مدعل ودعلا اذه ةعفادم نع كبيأ زعملا نب يلع روصنملا

 (ه7601/)ةنس يزعملا زطق نيدلا فيسل ةعيبلا ىلع اوقفتاو عئاقولاب هتيارد ةلقو

 .'*””طايمدب هيوخأو هوسبحو هتيالو نم نيتنسل روصنملا اوعلخو رفظملا هوبقلو

 املف كركلاب حلاصلا همع توم دعب سبح ءركب يبأ لداعلا نب رمع ثيغملا كلملا :وه )١(

 ذخأل صرفلا نيحت يف ذخأو «كركلاب هنطلسو كركلا دمتعم هجرخأ مظعملا همع نبا اولتق

 هلسرأو سربيب رهاظلا هب رفظ ىتح كلذ ىلع ردقي ملو قرطلا ىتشب كيلامملا نم رصم
 2579/0 :نودلخ نبا خيرات :رظنا .قنُخ هنإ ليقو هب دهعلا رخآ ناكف رصم ىلإ اًلقتعم
 ١0"7. /0 :بهذلا تارذشو 2778/1١ :ةياهنلاو ةيادبلاو

 بجر يف كلمتو ءرهاظلا نمز ءارمألا ربكأ نم ناك «نووالق نيدلا فيس روصنملا :وه (؟)

 هدعب نم رصم كلم مادو «ةرم ريغ جنرفلا ازغو .صمح ىلع راتتلا رسكو «(ه717/4) ةنس

 .(ه1489) ةنس ىفوت «كارتألا ةلود تضقنا نأ ىلإ مهكيلامم دي يف مث ؛هلسنو هتيرذ يف

 1//7١117, : ةياهنلاو ةيادبلاو 757 /ه : نودلخ نبا خيرات :رظنا

 / ٠١ :تايفولاب يفاولاو « 50 /ا :ةرهازلا موجنلاو «570 /0 :نودلخ نبا خيرات :رظنا (6)
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 ١158/5. :نانجلا ةآرمو «57” 7/5 :نودلخ نبا خيراتو 250 /5 :يلاوعلا موجنلا طمس :رظنا 00



 « مع ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :ةيعامتجالا ةايحلا :اًمناث

 .ةدئاسلا ةيسايسلا ةلاحلاب طبترت ام ابلاغ رصع يأ يف ةيعامتجالا ةلاحلا

 هببسب تعطقت اًقرفتو ءيمالسإلا ملاعلل اًقزمت دهش عباسلا نرقلا ناك املو

 نم درف لك اهحارجب سحي ةدحاو ةمأ تناك نأ دعب - اًعيش تقرفتو ءهلاصوأ

 دهع يف ةدحاو ةطلس هيلع نميهت يتلا «فارطألا يمارتملا عمتجملا كلذ

 نكت مل كلذك ةيعامتجالا ةلاحلا نإف -سابعلا ينب ةلود نم ردصو «نييومألا

 .مكاح ىلإ مكاح نمو .ةلود ىلإ ةلود نم فلتخت ىيهف .ةدحاو ةريتو ىلع

 : لمشت نرقلا اذه يف ةيمالسإلا لودلاو

 ءرصمو «ىندألا برغملاو .«ىصقألا برغملاو «سلدنألا دالب
 ءارو امو «سراف دالبو «قارعلاو «ماشلاو «ةيبرعلا ةريزجلاو «نادوسلاو

 مهنمو «يبرعلا مهنمف : ةفلتخم تايسنج نم نوكتت لودلا كلت تناكو ؛رهنلا

 تحبصأو «نيدلا يف ةوخأ اوحبصأف «مالسإلا مهنيب عمج دقو «يمجعألا

 ."'"وهتنسلأ ىلع ةبلاغلا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا

 نم «ةيمالسالا دالبلا نم ريثك يف لقنت دق يلذاشلا نسحلا ابأ نأ امبو

 دالبب كلذ لالخ هرورمو ءرصم دالب ىلإ مث «سنوت دالب ىلإ ىصقألا برغملا

 قطانملا كلت دعابتل اًرظن اًعساو ثحبلا زيح لعجي كلذ نإف زاجحلاو «قارعلا

 .ةيم السإلا

 :ىصقألا برغملا :الوأ

 ,ىصقألا برغملا دالب يف هتايح ةيادب يف يلذاشلا نسحلا وبأ شاع دقل

 نم غلب يتلاو «فارطألا ةيمارتملا ةيدحوملا ةلودلا اهمكحت تناك يتلا

 هذهل تناكو «ةيرصملا دودحلا ىتح سلدنألا دالب نم تمكح نأ اهناطلس

 ) )1١:مالسإلا خيرات :رظنا 4//177.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2010

 يبرغملا بعشلا نوكتي :كلذ نمو ةيعامتجالا يحاونلا يف اهصخي ام ةلودلا

 اوحبصأ نيذلا برعلا نم ددجلا نيحتافلا نمو ''"ربربلا مهو نييلصألا هلهأ نم

 قوقحلا يف بوعشلا نيب ىوس يذلا يمالسإلا نيدلا مهعمجي «ةوخأ دعب اميف
 ."”ةازغ ال ةاده سرعلا ءالؤه اوحبصأف «تايجاولاو

 عيمج بتريو مظني ترموت نبا هسسأ عضو يذلا يدحوملا عمتجملا ناك

 فارشإلاو مهتبقارم نكميو ؛«ةوعدلل مهءالو قمعيو نمضي ىتح ةلودلا دارفأ

 «ةقبط ةرشع عبرأ اهبجومب اوفنص يتلا نيدحوملا تاقبط تغلب دقو «مهيلع

 : يهو ءاهب تطينأ ةمهم اهنم لكل «ةيساسأ ةزهجأ ةعبرأ نوكت

 سلجمو «*”ةرشعلا سلجم نم نوكتيو «يسايس زاهج :لوألا زاهجلا
 ءامتنا ثيح نم تاقبطلا مهأ ىلع لمتشي يذلا «نيعبسلا سلجمو «نيسمخلا

 .تايصخشلا رابكو «لئابقلا ختاشم نم ءاهيلإ نيدحوملا لاجر ربكأ
 نيذلا مهو :ةبلطلا ةقبط ىلع لمتشيو «يفاقث يملع زاهج : يناثلا زاهجلا

 نم وأ برعلا نم مه له «مهنأ ىلإ عجري فالخ مهيفو «نييلصألا برغملا دالب ناكس مه )1١(

 نم مهنأ ىلإ نيباسنلا نم ةفئاط تبهذف ءاّريثك اًفالتخا مهبسن يف فلتخا دقو ؟مهريغ

 دلو نم مه :ليقو «مالسلا هيلع ميهاربإ نب ناشقي دلو نم مهنأ ىلإ موق بهذو «برعلا
 بوعشو «ةريثك لئابق مهو «طبقلاو ءرصمو ريمح نم :ليقو «ماح نب ميحولسك نب ربرب

 ءرصم ىلإ برغملا نم مهضعب راص دقو «برغملا دالبب مهرثكأو «ةقرفتم فئاوطو ؛ةمج

 : لوألا :مهو ءامهنع جرخت ال نيلصأ ىلإ عجرت اهترثك ىلع يهو :ربعلا بحاص لاق

 :رظنا .ربرب نب رتبألا شغدام ونب مهو «رتبلا :يناثلاو .ربرب نم سنرب وئب مهو «سناربلا
 .4 :ص نامزلا برع لئابقب فيرعتلا يف نامجلا دئالق

 .١؟4 :ص ديسلا دومحمل نيدحوملاو نيطبارملا يتلود خيرات :رظنا (؟)

 نومسملا مهو رظتنملا يدهملا هنأب نمآو «ترموت نبا عياب نم لوأ مه :ةرشعلا ةقبط ()
 ناكو «لئابقلا ءاسؤر نم ةعامج مهو ةقبطلا كلت نود مهو نيسمخلا ةقبطو «ةعامجلاب
 /9: خيراتلا يف لماكلا :رظنا .اهلبق يتلا نود مهو نيعبسلا ةقبطو «نينمؤملا مهيمسي

 :ص نورخآو يئارماسلا ليلخل يبرعلا برغملا خيراتو :١188. ص بجعملاو ٠

 06٠0/١19. :ءالبنلا مالعأ ريس يف ةرشعلا ءامسأ رظناو 5١« :ص ةماماإلاب نملاو «؟1417



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتا رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .ةبلطلا راغص مهو : ظافحلا ةقبطو «ملعلا نم ةقومرم ةجرد اوغلب

 .ةامرلا ةقبطو «دنجلا ةقبط ىلع لمتشيو «يركسع زاهج : ثلاثلا زاهجلا

 .ةازغلاو

 ترصان يتلا لئابقلا نم ةعومجم مضي «يبعش زاهج :عبارلا زاهجلا
 20 .يدحوملا

 رومأ ةجلاعم هتمهم لوألا زاهجلاف ءاهب موقي ةمهم زاهج لكل ناك دقو
 رشنب قلعتت ةيوبرت هتمهم يناثلا زاهجلاو «مكحلا ةفد رييستو «نيدحوملا

 قلعتت ةيعافد هتمهم ثلاثلا زاهجلاو «ةوعدلا اهيلع تماق يتلا ةيدقعلا ئدابملا

 عضو عبارلا زاهجلاو ءاهدادتماو ءاهومن ىلع لمعلاو «ةعامجلا ةيامحب

 هعاطأ ميظنتلا اذه ببسبو .ودعلا ةعفادمو ؛مهطابترا ماكحإو «عابتألا رصحل

 .نولعفيف مهئابآ وأ «هباحصأ لتقب هعابتأ رمأي ناك ىتح «ءايمع ةعاط هعابتأ

 دبع ْذخأ ىتح ءاليوط مكحلا يف ةفذفنتملا ةبيكرتلا هذه رمتست ملو
 تاليدعت يرجي -نيدحوملا ءافلخ لوأو «ترموت نبا ةفيلخ- يلع نب نمؤملا

 نيدحوملل نوكي الو «ءيش لك ةلودلا يف هل نوكي نأ اهلالخ نم نمضي ءاهيلع

 ةعبرألا ةزهجألا هذه تلوحف ءالاعفو اًمسا نيدحوملل ةفيلخ حبصأف «ءيش يأ

 :تاقبط ثالث ىلإ ةقبط ةرشع عبرأ نم نوكتت يتلا
 .هوبحصو «ترموت نبا اوعياب نيذلا نولوألا نوقباسلا مه : ىلوألا ةقبطلا

 ."”ةريحبلا اودهش نيذلاو ؛هفلخ اولصو ءهعم اوزغو

 نبا يدهملا ةكرح يف حالصإلا ةبرجتو 438١ :ص بيطخلا نبال ةيشوملا للحلا :رظنا )1١(

 ,الا/ -9/5 :ص ىيبالصلا دمحم ىلعل نيدحوملا ةلودو :١5١-١75١« ص ترموت

 .نيطبارملا اهيف رصتنا نيطبارملاو نيدحوملا نيب ترج ةعقوم هدنع تناك ناتسب :ةريحبلا )٠(

 /5 :نودلخ نبا خيراتو 47٠١١ /9 :خيراتلا يف لماكلا : يف ةكرعملا هذه نع ربخلا رظنا

6 , 



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ' «مت

 ةريحبلا دعب نم رمألا اذه يف لخدو ءرمألا اذهب نمآ نم :ةيناثلا ةقبطلا
1 )0 

 . نارهو حتف ىلإ

 .نارهو حتف دعب نم رمألا اذه يف لخد نم :ةثلاثلا ةقبطلا

 نيبتي برغملا دالب يف يدحوملا عمتجملل ديدجلا ميظنتلا اذه لالخ نمو

 يتلا «ترموت نبا ماظن يف نأشلا تاذ تاقبطلا همامأ نم حازأ نمؤملا دبع نأ

 نإ مث «'''ةفيلخلا ةبقارمو «نيدحوملا نوؤش ةرادإ يف لوألا قحلا اهل ناك

 نم ريثكلا هعم رضحأ ىندألا برغملا حتتفا امل يلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا

 نمأيو هذي لوانتم يف مهلعجيل . ىصقألا برغملاب مهلزنأو برعلا لئابق

 ,اهتاورثو ءاهصاوخ نعو «ةيالو لك ناكس نع ةقيقد تانايب ىلع ةالولا

 هذه ذختت نأو .ةيحان نم بئارضلا ريرقت ىلإ كلذ نم يمري ناكو ءاهتالغو

 ىلع نب نمؤملا دبع ناكو .”'وهماهمو «دنجلا ددع ريرقتل اًياسأ تانايبلا

 عنصت يتلا حالسلا عناصم أشنأو «نزاخملا يف ةرفاو تايمكب حالسلاب ظفتحي

 .""'ماهسلاو ءعوردلاو ,«تاذوخلاو .ءٍباّشّتلاو ءّيسقلا

 «لاومألا مهيديأ يف ترثكو «سانلا ىنغتسا فسوي بوقعي يبأ دهع يفو

 اًردص اذه رمتساو ءاهلثم طق امايأ برغملا لهأ ري مل ,مهنمأو «مهرارقتساو

 (ه019) ماع فسوي نب يلع نب نيفشات نيطبارملا ءارمأ رخآ اهب نصحت يتلا ةنيدملا يه )١(

 لماكلاو 2٠١7/4 :يبهذلل ربعلا : رظنا .هيلع اوضقف يلع نب نمؤملا دبع باحصأ هتيبف

 5١7/9. :خيراتلا يف

 : ص ىبالصلا دمحم ىلعل نيدحوملا ةلودو «58: ص نيدحوملا ةلود طوقس :رظنا (؟)

 1 +175-17. ٠

 5١5. :ص دمحأ يلعل يمالسإلا يبرعلا برغملا خيرات :رظنا (9)

 .177 :ص يبالصلا دمحم ىلعل نيدحوملا ةلودو 27507: ص بجعملا :رظنا (4)



 « ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ىلع اهليخادم يف دمتعت ةيدحوملا ةلودلا تناكو .''"فسوي يبأ ةرامإ نم

 :ةيزجلاو «مئانغلاو «تاجارخلا اذكو «نوملسملا اهيدؤي يتلا تاوكزلا
 سأر لك ىضاقتت -دنجلا نم مهلجو- نيفظوملا تابترم تناك كلذل ةجيتنو
 .©ةيسانم لك دنعو «رهش

 اشخي يماظن شيج ةلودلل حبصأو «دالبلا يف نمألا رشتنا كلذل ةجيتنو

 هماوق اشيج عمجي نأ عاطتسا رصانلا ةفيلخلا نإ ىتح «برغملاو قرشملا لهأ

 نودحوملا متها كلذكو :«'"70(ه1:9)ةنس ىراصنلا لاتقل لتاقم فلأ ةئامتس

 بلط يبويألا نيدلا حالص ناطلسلا نإ ىتح «يرحبلا لوطسألاب اًميظع اًمامتها
 لوطسأب هدمي نأ يف روصنملا بوقعي يبأ يدحوملا ةفيلخلا نم ةدعاسملا

 .'*”نييبيلصلا رطخ عفدي ىتح يرحب
 ؛«ةيونعملا ةيبعتلا نم عيفر ىوتسم ىلع نيدحوملا تاوق تناكو

 يف لصح امك مهموصخ ىلع تاراصتنا اوققح كلذلو ؛يداملا دادعتسالاو

 ىلع هتردق دقف رصانلا نمز يف نيدحوملا شيج نأ الإ ؛*”(كرألا) ةكرعم

 .نودحوملا اهيف مزهنا يتلا (باقعلا) ةكرعم يف زجعلا كلذ رهظو «ميظنتلا

 .'”لخادلا نم نيرئاثلا نمو «سلدنألا يف ىراصنلا نم مئازهلا مهيلع تلاوتف

 موقي اًمايأ وأ اًموي ةفيلخلا صصخي نأ مهتاكرح يف نيدحوملا ةداع نمو

 .155 27578 :ص بجعملا :رظنا ()

 .57 :ص «ةالصلا بحاص نب كلملا دبعل ةماماإلاب نملا :رظنا (؟)

 برغملا لود رابخأل ءاصقتسالا 2775 /5:نودلخ نبا خيرات :ةكرعملا هذه نع رظنا (*)

 .؟5717/؟ :ىصقألا

 1١57/4. :نودلخ نبا خيراتو « /” :ربعلا :رظنا (5)

 .5187 :ص بجعملاو 2750/5 :نودلخ نبا خيرات :ةكرعملا هذه نع رظنا (5)

 و ؛15 :ص سلدنألاو برغملا خيرات يف تاساردو 2775/5 :نودلخ نبا خيرات :رظنا ()

 .578 : ص يبالصلا دمحم ىلعل نيدحوملا ةلود



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا « م6

 ءربربلا نم وأ برعلا نم ءاوس وزغلل ةمدقتملا لئابقلا رئاس ضارعتساب اهيف
 ةيعرلا عمتجت نأ مهتداع نم نأ امك «(زييمتلا) مساب ةيلمعلا هذه نوصخيو

 نم ىقبي الو «ةبحملا نع اًريبعتو «ةعاطلل اًراهظإ هعيدوت وأ ةفيلخلا لابقتسال

 مسارملا هذه نومسيو ءزربي ال نم اهئارعشو ءاهئابدأو ءدالبلا نايعأ
 كك

 سلدنألا يف ةيرامعملا تآشنملا نيدحوملا دهع يف تطشن امك

 "7 رسلدنألا و برغملا نم نيسدنهملا دوهج هيلع ترفاضتو «برغملاو

 ىضرملل تايفشتسملا تديشو .ةلودلا تاهج نم ةهج لكب روسجلا تينبو

 «ىضرملل ناهدألاو «ةيودألا لمعل ةلدايصلا نم هيف اوماقأو «نيناجملاو

 ."”ةميظعلا لامعألا هذه ىلع قافنإلاب اولفكتو

 :ةددعتم رصعلا كلذ يف عمتجملا ةطشنأ تناكو

 «ليصاحملا تعونتو .مهرصع يف ترهدزاو «ةعارزلاب اورهتشا دقف

 تاعانصلاو «ةشمقألا ةعانص لثم «ةيندملا وأ ةيبرحلا ءاوس ةعانصلا ترشتناو

 زكارملا مظعأ نم سلدنألا روغث تناكو ةراجتلا ترهدزاو «ةيقرولاو ةيدلجلا

 ."“”رصعلا كلذ يف ةيراجتلا

 )١( :ص «؛ةالصلا بحاص نب كلملا دبعل ةماماإلاب نملا :رظنا 454.

 ءاوهلاب ريست ىحر اهيف تينبو «لثملا برضم ةنيدم تسمأ يتلا « قراط لبج » ةنيدم لثم 6؟)

 ةمظعب ةدهاش نآلا ىلإ اهراثآ لازت ال ىتلا « ةيدهملا » ةئنيدم كلذكو «تاوقألا نحطل

 ( شكارم » ةنيدم كلذكو «ديعب ناكم نم ءاملا اهيلإ اوبلجي نأ اوعاطتساو «نيدحوملا

 دبعل ةمامالاب نملا : يف ندملا هذه ريغ رظناو .ريثكلا ءيشلا مهتيانع نم تلان يتلا ةمصاعلا

 يف تاسارد تايقيرفإو 2557 : ص بجعملاو 0١-2075 : ص «ةالصلا بحاص نب كلملا

 ٠١5. :ص هدايز الوقن :هفلؤمل يبرعلا برغملا

 ةعبس يف يبرعلا برغملا خيراتو 23587 : ص برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا :رظنا (*)

 .528 : ص تنورق

 .9"4 :ص نانع هللا دبع دمحمل سلدنألا ةياهن :رظنا (4)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوآلا بادلا

 نم نيترتف ىصقألا برغملاب هثوكم لالخ يلذاشلا نسحلا وبأ قفاو دقو
 يسايسلا رارقتسالاو «ةوقلا ةرتف :ىلوألا ةرتفلا :نيدحوملا ةفالخ

 .رصانلا هنباو ءروصنملا ةفالخ يف ةعقاولا يهو .يعامتجالاو

 يهو «ةيعامتجالاو ةيسايسلا ىضوفلاو .فعضلا ةرتف :ةيناثلا ةرتفلا

 نسحلا وبأ جورخ ىتحو (ه١51) ماع رصانلا ةفيلخلا توم دعب ةعقاولا

 لك ةرتفلا هذه يف تلدبت دقو .(ه157) ماع رصم ىلإ برغملا نم يلذاشلا

 ةيسايسلا ةايحلا يف يقر نم ىلوألا ةرتفلا يف يقر نم تقبس يتلا رومألا
 تاقبط تحت نودحوملا ناكو ءاّرقتسم مكحلا ماظن ناك نأ دعبف «ةيعامتجالاو

 «ءافلخلا رمأ فعضو «ىضوفلا تلصح ءمكحلا رارقتسال اهلك ىعست ثالث

 خايشأ نم نوذفنتملا لعجو «مكاحلا تيبلا ءارمأ نيب عازنلا لصحو

 ىلإ اودمعف ؛مكحلا رايتخا يف نولخدتي نييركسعلا داوقلا وأ «نيدحوملا
 اوعفرف «مهتاذلم نع نيثحابلا وأ «خويشلا يدعقم وأ «نسلا راغص رايتخا

 ينب عم كارتألاك مهرمأ راصف ءاوهرك نم اولتق وأ اوعلخو ءاوؤاش نم ةفالخلل
 20 سابعلا

 تبشن نيدحوملا خايشأ مكحتو «نمؤملا دبع ءانبأ نيب فالخلا اذهل اًرظنو

 لصفناو «مهتايالوب نودبتسي ميلاقألا ةالو لعجو «يبرغملا عمتجملا يف نتفلا

 ةلودلا راهدزا رصع يف يرادالا ماظنلا ناك امنيب ءنيدحوملا نع ايئاهن مهضعب

 بحاصو .''”وههسفنأب مهفارشإو «ءافلخلا ةعباتمو «يرادالا زاهجلا ةقدب زاتمي
 ءافلخ نم فيعضلا دهعلا نم يلذاشلا نسحلا وبأ اهدهش يتلا ةرتفلا اذه

 دمحم ىيلعل نيدحوملا ةلود و «872:ص يمالسإلا برغملا خيرات يف تاسارد :رظنا )١(

 .5؟5 !ص يبالصلا

 289 :ص يمالسإلا برغملا خيرات يف تاساردو 2756١ /ا/ :نودلخ نبا خيرات :رظنا (6)

 .5؟54 :ص نورخآو يئارماسلا ليلخل يبرعلا برغملا خيراتو



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نوؤشب نيمتهم ريغ «تاوهشلا يف نوسمغنم ءافلخلا ءالؤه ناك نأ نيدحوملا

 يف كمهناو بجتحا (باقعلا) ةكرعم ةميزه دعب رصانلا ةفيلخلاف ءةلودلا

 «هتفالخ مايأ لاوط هترضح نم جرخي مل رصنتسملاو .هتينم هتفاو ىتح تاذلملا

 .دورش رقب ةنعط نم تام هنأ ىتح رقبلاب بعللاو «ليخلا بوكرب اًعلوم ناكو

 نوكي ام مهمهي الو «مهتاذلمب الإ نومتهي ال نوفرتملا ءالؤه حبصأ اذكهو

 «فورعملاب نورمآلا لقو «تاركنملا تعاش كلذلو «تاركنم نم سانلا يف

 ,«مهوكرتو «سانلا بولق نم نيدحوملا ةبيه تلازف «ركنملا نع نوهانلاو
 ,(ه5575) ماع مهيديأ نم سلدنألا تجرخف ءاّئيشف اًئيش راهنت ةلودلا تحبصأو

 ىلإ نيدحوملا ةلود نم نامآلاو نمألا لوحتف «(ه771/) ماع سنوت تجرخ مث

 دالب اًدصاق برغملا نم يلذاشلا جورخ رسفي ام اذهو ءاهنع ةلقتسملا لودلا

 .رارقتسالاو «نمألاب تمعنف «نويصفحلا اهيلع رطيس ىتلا سنوت

 - :سنوت :اًيئاث
 ةفيلخلا اهعزتنا ىتح ةيدحوملا تايالولا نم ةيالو ةيسنوتلا دالبلا تناك

 دبع ونب اهنع لغتشا امل اهكلمتو «دحاولا دبع نب ىيحي ايركز وبأ يصفحلا
 ةنس نم همايأ تدتماو «نمؤملا دبع ينب ةعاط علخو .مهسفنأب نمؤملا

 ىلإ يلذاشلا نسحلا يبأ مودق اهللخت ةدملا هذهو (ه551/) ةنس ىلإ (ه70)

 دقو «(ه5117) ماع ةيرصملا رايدلا ىلإ اًمداق اهنم جرخ هنإف «ةيسنوتلا دالبلا

 : يلي امب يصفحلا ايركز يبأ ةفالخ ةدم تزيمت

 .ءارزولا اهيلع لمح «فشقت ةسايس هتلود ةيادب يف ايركز وبأ ريمألا كلس

 .هسابل يف اًمشقتم ناكف «مهل ةوسأ هسفن وه ناكو «بعشلا مومعو «ةيشاحلاو

 رثكتساو «ثداوحلل اهرخداو «لاومأللا ابج ةسايسلا هذهبو «هماعطو «هبكرمو

 نئازخ المو «دالبلا يف نمألا رشنو «ةلودلا موصخ ىلع ىضقو « شويجلا نم
 اهيلع سانلا لبقأ كلذلو «سانلا ةشيعم تعفتراو «ةلودلا ترهدزاف «ةلودلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .7"2سىدح لك نم

 امل دالبلا نم اهادع ام ىلع سنوت دالبل نييسلدنألا رايتخا رسفي ام اذهو

 باقعلا ةكرعم رثإ نيدحوملا رقهقت ءانثأ سلدنألا ىلع نابسألا ةأطو تدتشا

 نوذيعتسي ادلب اودجي ملف ءاّدلب ادلب طقست دالبلا كلت تذخأو ء(ه١١1) ماع

 ايركز يبأ دهع ىلع سنوت اًصوصخو ةيبرغملا دالبلا الإ مهناطوأ نع هب
 ةكلمملا مهنم تدافتساف «سنوت ىلإ نوقفدتي نورجاهملا ذخأف «يصفحلا

 مهنم ناكف «ةكلمملا ةرادإ نوؤش يف مهتلمعتساف «دئاوفلا مظعأ ةيصفحلا

 هيلع تناك امل الاثم سنوت تدغ ىتح «لاومألا ةابجو «لامعلاو «باتكلا

 ."'”نيدايملا عيمج يف ةراضحلاو ندمتلا نم ةيسلدنألا دالبلا

 يف هتسايس - اًماع نيرشع هدهع رمتسا يذلا - ايركز وبأ صخل دقو

 : ةيلاتلا رومألا يف هنبال هعضو يذلا روتسدلا

 بانتجاو «مالسإلا رماوأ عابتا يف مالسإلا رئاعش ةماقإ ىلع ظفاحي نأ -

 .هيهاون

 .مهتاجرد بسح هدارفأل هتلماعم نسحيو «شيجلا دقفتي نأ -

 يف صاللخالاو «لوقلا قدصب اوفصتا نمم ؛هيراشتسم رايتخا نسحي نأ -

 .نيرخآلا نود مهدحأ ىلع رصتقي ال نأو «لمعلا

 ثحبيو «مهلامعأ يف ةالولاو «لامعلا بقاريو «هتيعر لاوحأ دقفتي نأ -

 .مهماكحأ نعو «ةاضقلا ةريس نع

 يف يبرعلا برغملا خيراتو «” 15 : ص دمحأ يلعل يمالسإلا يبرعلا برغملا خيرات :رظنا )١(
 ١17-18. : ص يرماعلا يداهلا دمحمل نورق ةعبس

 ايقيرفإو 27757 175”27 :ص نورخآو يئارماسلا ليلخل يبرعلا برغملا خيرات :رظنا (؟)

 ةعبس يف يبرعلا برغملا خيراتو 22١88 : ص ةدايز الوقنل يبرعلا برغملا ىف تاسارد

 16 : ص يرماعلا يداهلا دمحمل نورق



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا

 لامعألا لمعي لب ءاهتنيزو ءاهوهلب لغشني الف ءايندلا يف دهزي نأ -

 ."”ةرخآلا يف هَّللا ةاضرم اهب لانيو ءايندلا يف هركذ دلخت يتلا ةديمحلا

 ذوفن مهل ناك كلذك نيدحوملا ةلود يف ذوفن نيدحوملا نايعأل ناك امكو

 كلذلو «نيدحوملا نم عرف نييصفحلا نإف «سنوت يف نييصفحلا ةلود يف

 .""اهدحو ةرادإلاو دقعلاو لحلا اهل ةقبطلا هذه تناك

 اهنومسي اوناكو «سنوتب ساحنلا دوقن عبط نم لوأ مه نويصفحلا ربتعيو

 .دورابلاو «قينجنملا اهنم يتلا ةحلسألا نوعنصي اوناكو «(سودنحلا)

 .مهدوهع ىلع ةيبرحلا رئاخذلاو

 : يلي امم نونوكتيف دونجلا امأو

 .ةبراغملا نيدحوملا ءانبأ : اّلوأ

 .سنوت ىلع نيدفاولا نييسلدنألا ءانبأ : اًيناث

 .كرتلا كيلامم : اًثلاث

 .برعلا لئابق :اًعبار

 .جنرفلا ءانبأ نم جولعلا :اًسماخ

 يتلا (سنوت) ةمصاعلاب نارمعلاو ةراضحلا ملاعمب نويصفحلا متها دقو

 روصقلاو «قاوسألاو «ةريبكلا عماوجلاو «؛ةيملعلا سرادملا اهب اوديش

 ىتح «ةديعبلا نكامألا نم هايملا اهيلإ اوبلجو «ةليمجلا نيتاسبلاو «ةقهاشلا
 ." "ةيمالسإلا مصاوعلا عيمج ىلع تقوفت

 :رصم :اًتلاث

 : يرصملا عمتجملا اهب موقي ىتلا ةينهملا تالاجملا تعونت

 .598/5 :نودلخ نبا خيرات :رظنا )١(

 ٠١. :ص يرماعلا يداهلا دمحمل نورق ةعبس يف يبرعلا برغملا خيرات :رظنا (؟)

 - يبرعلا برغملا يف تاسارد تايقيرفإو 257 : ص لمجلا يقوشل ريبكلا برغملا :رظنا (9)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشاو , يلذاشلا نسحلا وبأآ : لوألا بابلا

 - اهخيرات لاوط - ةيداصتقالا اهتايح يف رصم تدمتعا دقف :ةعارزلا -

 كلذلو ءاهيلع اوشاعو ءاهب اولغتشا اهناكس ةيبلاغو ءصاخ هجوب ةعارزلا ىلع

 قارتخا كلذ يف مهدعاس «عرتلا اوقشو ءروسجلا اوأشنأف ةقئاف ةيانع اهب اونع

 دق رهنلا اذه نأ الإ ءاهلامش يف بصي ىتح اهبونج نم رمي يذلا لينلا رهن
 عافتراو «ةئبوأو «تاعاجمو «ثراوك ثودح يف تاقوألا ضعب يف ببستي

 .عفتري وأ «ناضيفلا ىوتسم ضفخني امدنع لالغلا

 : يبويألا لداعلا ناطلسلا ةفالخ يف (ه541) ةنس ثادحأ يف ءاج كلذلو

 ءابولاو «ءالغلا دتشاو ءريسي ءيش الإ هنم قبي ملو ...لينلا طوبه ناك اهيف )

 لجرلا ناكو ...ماشلاو «نميلاو ءزاجحلاو «برغملا ىلإ سانلا برهف رصمب

 وعدي لجرلا ناكو ...هيشو ءهخبط ىلع همأ هدعاستو ء«ريغصلا هدلو حبذي

 اممو «' 76 كلذك ءابطألاب اولعفو «هلكأيو «هحبذيف هفيضيل هلزنم ىلع هقيدص
 عسوت :رقفلا نم لاح يف اوشاع نيذلا «نيحالفلا لاح ءوس يف ببست

 يضارأ نم ةعساولا تايعاطقالا حنم نم كيلامملاو نييبويألا نم نيطالسلا

 ."7ناطلسلا لهأو «ةداقلاو «دنجلا ىلع اهعيزوتو نيعرازملا

 حيسنلا ةعانص اهمهأ تاعانص ةدع رصم يف ترهدزا :ةراجتلاو ةعانصلا -

 تاجوسنملا ةعانص ىلإ ةفاضإلابو .فوصلاو «نطقلاو «ناتكلاو «ريرحلا نم
 هذه ضعب تمدختتساو .مسمسلا روذب نم تويزلا جارختساب رصم ترهتشا

 يتلا .بصقلا نم ركسلا ةعانص ترهدزا كلذكو «نوباصلا ةعانص يف تويزلا

 .داليلا جراخل هنم ردصت تناك

 يرماعلا يداهلا دمحمل نورق ةعبس يف يبرعلا برغملا خيراتو ١87« : ص ةدايز الوقنل -

 .,"7 : ص

 )١( :ةرهازلا موجنلا :رظنا 5/ ١77.

 .184 2١9 :ص روشاع ديعسل كيلامملاو نييبويألا رصع يف ماشلاو رصم :رظنا (؟6)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 ماشلاو رصم نيب ةيكولمملاو ةيبويألا ةلودلا يف تطشن دقف ةراجتلا امأ

 قرط نيب طبرت ةيرصملا دالبلا نوكو «نيتلودلا كلت مكح تحت اهئاوطنال

 .اهيناومو رصم روغث تشعتنا كلذلو ,برغلاو قرشلا نيب ةيملاعلا ةراجتلا

 ةيكولمملاو ةيبويألا ةلودلا يف دحاو قسن ىلع ةيعامتجالا ةايحلا نكت ملو

 يف ةيبويآلا ةلودلا تناك دقف «نيطالسلاو لودلا بسحب فلتختت تناك لب

 «تالافتحالا يف عسوتلل الاجم كرتي مل امم «داهجلا ةديقع اهيلع بلغت اهتيادب

 .ندملا نيصحتو «لفاوقلا ةسارح يف ةلغشنم تناك دقف ءفرتلا ةايحو

 .برحلا تالآ ةعانصو «نفسلا ءانبو «ءشويجلا دادعإو «عالقلاو

 يذلا لماكلا ناطلسلاك نييبويألا نيطالس ضعب نع أرقن اننإف كلذ عمو

 كلذ يف قفنأو ءريغصلا لداعلا هنبا ناتخ ةبسانمب (ه575) ةنس اًطامس ماقأ

 ماقأ يذلا ريغصلا لداعلا ناطلسلا دهع يف كلذ رركتو «ةظهاب الاومأ طامسلا

 نكلو «'''”ليخلاو «لبالاو ءرقبلاو «منغلا نم سأر فلأ هلجأل حبذ اًطامس

 رطشلا يف ةصاخبو «ةيبويألا ةلودلا ىلع بلاغلا عباطلا نكي مل فارسإلا اذه

 .اهخيرات نم لوألا

 .خذبلا يف شيعلا مهتايح ىلع بلغألا ناكف كيلامملا نيطالس امأ

 تناكف مكحلا ةمظنأ امأو «©"”برطلاو ؛سنألا ةايح ىلإ ليملاو «فرتلاو

 ةرسأ يف مكحلا ناك كلذلو ءاّيئارو اًمكح دالبلا مكحت ةيبويآلا ةلودلا

 ةرثكو «هتوق ببسب دالبلا مكحي ناطلسلا ناكف كيلامملا امأ «نييبويألا

 مئاقلا ناطلسلا يفوت اذإف ءمهماظنل اًماع أدبم ةثارولا نكت ملو «هكيلامم

 ناطلسلا نبا حشري امبرو ء«مكحلا يف هفلخي نأ ءارمألا ىوقأل ةصرفلا تحيتأ

 نييبويألا رصع يف ماشلاو رصمو 785/١« :يزيرقملل كولسلاو «55/717 :برألا ةياهن 64١

 . ١15 : ص روشاع ديعسل كيلامملاو

 .غم 07307 : ص روشاع ديعسل «كيلامملا نيطالس رصع يف يرصملا عمتجملا :رظنا 6



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 عبرتو هلزع نوسفانملا باغو «ةصرفلا تحنس اذإ ىتح اًريغص ناك ولو ىفوتملا
 .ةنطلسلا يسرك ىلع

 «(ةنطلسلا بئان) بقل ةيبويألا ةلودلا اهتثدحتسا يتلا مكحلا ةمظنأ نمو

 يف داهجلا رمأب مهلاغتشا ببسب رصم نع نيطالسلا بيغت ةرثك ببسب كلذو
 «ناطلسلا بايغ ءانثأ ةلودلا نوؤش ةرادإ ةنطلسلا بئان ماهم تناكو «ماشلا

 روصعلا يف نأش اهل ناك يتلا ريزولا ةلزنم فاعضإ يف ةفيظولا هذه تببستو
 .كيلامملاو نييبويألا يرصع يف (ةنطلسلا بئان) ةفيظو ترمتسا دقو «ةقباسلا

 ةفيظوو «بجاحلا ةفيظو :ىرخألا ةمهملا فئاظولاب لفحت ةلودلا تناكو

 تيب ناويدو «ءاشنإلا ناويد لثم :نيواودلا فئاظوو «ةيناطلسلا تويبلا ةرادإ

 نم ددعو «ةصاخ ةينازيمو ءرظان ناويد لكلو «شيجلا ناويدو «لاملا

 ظ .©0 .يفظوملا

 تعونت كلذكو .لخادلا نمو جراخلا نم ةلودلا تاداريإ تعونت دقو

 نم تنكمت ىتح «شيجلا ىلع قافنإلا اهمهأ نم ناكو «ءتافورصملا باوبأ

 ناودع دص نم هب تنكمت يتلا تابترملا ةلودلا هيلع ترجأ ريبك شيج دادعإ

 ."''يبويألا دهعلا لالخ ةصاخو «ةيبيلصلا دالبلا

 ثالث نم نوكتت رصمو سنوتو برغملا يف تاعمتجملا كلت تناكو

 :ةماعلاو «ءاملعلاو .ماكحلا : يهو «تاقبط

 اوناكو كيلامملاو «نويبويألاو ءنويصفحلاو ءنودحوملا مه ماكحلاف

 نم اورثكأو ءرومخلا برشو ء«وهللاب اولتباو «شيعلا نم دغر يف نوشيعي
 فعضُتو «مهضعبب طقس تناك تاعازنلاو تافالخلا نأ الإ ديبعلاو نايقلا

 )١( :ص كيلامملاو نييبويألا رصع يف ماشلاو رصم :رظنا ١58.

 :ص كيلامملاو نييبويألا رصع يف ماشلاو رصم 2155 /” :ىشعألا حبص :رظنا هه ١58.



 ) دقت و ضرع 0( ةيلذاشلا

 ةقبطلا هذهب قحليو «ةماعلا ةقبط يف ءاقشلا ةدايز يف ببستي امم مهضعب
 يلاوملاو «ناوعألاو .ءدونجلا نم مهعابتأو ءداوقلاو «باتكلاو «ءارزولا
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 مهرسأو
 رمأيو ؛ماكحلا حصني ذخأو ةرخآلا رثآ قيرف :نيقيرف اوناك دقف ءاملعلا امأ

 بحو ءايندلا يف عمطلا مهيلع بلغ قيرفو ءركنمل ! نع ىهنيو فورعملاب

 ىلع مهنوقفاويو «نيطالسلا نوقلمتي اوذخأف .«ناطلسلا دنع ةناكملاو هاجلا

 ةذوبنم ةقبطلا هذه تناكو .مهتاوهش قفاوت ىتلا ىواتملا نوردصيو .لطابلا

 مف
 سانلا ةماع دنع

 : نيتعومجم يف مهرصح نكميف بعشلا ةماع امأ

 نم نونفلا باحصأ وهو ةصاخلا نم نوبرقملا :ىلوألا ةعومجملا

 بسحب نيطالسلا نم مهلاني ءالؤهف راجتلاو «ءابدألاو «نيينغملاو «ءارعشلا

 .مهنع مهاضرو ءمهنم مهبرقت
 باحصأو «نيعرازملا نم مظعألا داوسلا مهو :ةيناثلا ةعومجملا

 «بورحلا ةرثك ببسب ديرشتلاو ءرقفلا نم اوناع دق ءالؤهف ةطيسبلا تاعانصلا

 ." ”تاقوألا ضعب يف ةيداصتقالا لاوحألا ءوسو

 :ةيفاقثلاو ةينيدلا ةايحلا :اًنلاث

 نم مالسإلا ءادعأل ةمواقمو داهج رصع هنأب عباسلاو سداسلا نرقلا زيمت

 كلذ نأ الإ ءبرغملا يف مأ قرشملا يف كلذ ناكأ ءاوس «نييبيلصلاو لوغملا

 ىتش يف ةيملعلا ةيحانلا تزرب دقف «ةيفاقثلاو ةيملعلا بناوجلا زورب عنمي مل

 )١( :يزيرقملل ططخلا :رظنا 48/7.
 ) )0:ىكبسلا نبال ةيعفاشلا تاقبط :رظنا  .»7١9 /8:ةرضاحملا نسحو ”/ 44.

 :يمالسإلا ندمتلا خيراتو ال :رصم يف ةيركفلا ةكرحلا :رظنا وف 5/ 2٠١ 8



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 دعاسو ءاهريغو خيراتلاو «هقفلاو ,ثيدحلاو ءريسفتلا يف «تاصصختلا

 .مهل مهيجشتو ماكحلا مامتها كلذ يف ءاملعلا

 دالبلا يف رشتنت عدب كانه تناك هنأ الإ ةيملعلا يحاونلا يف زوربلا اذه عمو

 فعضأ امم .داهزلاو ءاملعلا نم سيبلتب مأ «ناطلسلا ةوقب ءاوس ةيمالسالا

 .مولعلا هذهب سانلا ةدافتسا

 :برغملا :الوأ

 تماق «ةيعدب ةلودل عباسلاو سداسلا نرقلا يف يمالسإلا برغملا ضرعت

 ةديقع ةبراحمو «نيملسملا دئاقع داسفال عيطتست ام لكب تعسو «فيسلا ةوقب

 اهرثأو ءاهتديقع ثحب نم دبال اهنأش اذه ةلودو «يكلاملا بهذملاو فلسلا

 .هدارفأ دحأ يلذاشلا نسحلا وبأ ناك يذلا عمتجملا كلذ ىلع

 دعب برغملا اومكح نيذلا «نيدحوملا رصع يف يلذاشلا نسحلا وبأ شاع

 .حلاصلا فلسلا ةديقعب مهكسمتب نيفورعم نوطبارملا ناك دقو «نيطبارملا

 نأ دعبف -برغملا لهأ يأ - مهلاح امأ١ :''"يوالسلا دمحأ خيشلا لوقي

 ىلع اوماقأ ءاّيناث "”ةضفارلاو ءالوأ "”ةيجراخلا ةعزن نم ىلاعت هَّللا مهرهط

 «ثاحب خرؤم «يوالسلا نيدلا باهش ؛«يعردلا يرصانلا دامح نب دلاخ نب دمحأ :وه )١(

 برغملا ةلود رابخأل ءاصقتسالا : هتاففصم نم (ه11١"5١) ةنس يفوتو (ه7١؟0٠9) ةنس دلو

 4775/١. :ةيكزلا رونلا ةرجشو 21١١/١ :مالعألا :هنع رظنا .ىصقألا

 . ةتئانت بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ىلع مهجورخل مسالا اذهب اومس :جراوخلا (؟0)

 ىلع -مهنم تادجنلا ادع- اوعمجأ امك ءاّبوو يلعو نامثع نم يربتلاب لوقلا مهعمجيو

 ةمئأ ىلع جورخلا بوجوو ءاهيلع اًرصم تام اذإ رانلا يف هديلختو «ةريبكلا بكترم ريفكت
 .ولغو لهج ىلع نكلو ةدابع لهأ اوناكو «ةقرف نيرشع ىلإ لصت جراوخلا قرفو ءروجلا
 يف ريصبتلاو 278 :ص قرفلا نيب قرفلاو «1717-١/178:نييمالسالا تالاقم .رظنا

 .140 :ص نيدلا

 - نب ىلع نب ديز مهضفرل ليقو ءرمعو ركب ابأ ةمامإ مهضفرل كلذب اومس :ةضفارلا (*)



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا

 لاحلا رمتساو ...فلسلا نم روهمجلل نيدلقم «ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم

 ةئاملا ردص يف نيدحوملا يدهم «ترموت نب دمحم رهظ نأ ىلإ ةدم كلذ ىلع

 نسحلا يبأ بهذم هئاملع نع ذخأو قرشملا ىلإ لحرف «ةسداسلا

 كولس ىلإ سانلا اعدو برغملا ىلإ ترموت نب دمحم داع مث «''”يرعشألا
 هعابتأ ىمسو «هريفكتب لب ءاهفلاخ نم ليلضتب مزجو «ةقيرطلا هذه

 تماق :تلق 7( دحومب سيل مهتقيرط فلاخ نم نأب اضيرعت «نيدحوملا

 ةفلاخملا عدبلا نم اًريثك هتايط يف تجرم «يعدب ساسأ ىلع نيدحوملا ةلود
 : عدبلا كلت نمو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنمل

 نم مهريغ ىلع اهحيجرتو «دئاقعلا ريربت يف يوبنلا بسنلا لالغتسا ١-
 : ةملاخملا دئاقعلا

 ضعب بهذ دقف «ترموت نبا نيدحوملا سسؤم بسن يف سانلا فلتخا

 نم لجدلاو بذكلاب هومهتاو «يمشاهلا يشرقلا بسنلا راكنإ ىلإ نيخرؤملا

 ." "ةئشانلا هتوعدل راصنألا عمجو ءهفادهأ ىلإ لوصولا لجأ

 ؛ةيرشع ىنثا ةيمامإ اومسو ١ كلذ نود مهنمو ءرفكلا ةجرد ىلإ لصي نم مهنم ةريثك قرف

 ةمامإلا تابثإ ىلع اوعمجأو «ةتاإو يلع دلو نم اموصعم اًمامإ رشع ىينثا ةمامإب مهلوقل

 للملاو «84-5764 /١:نييمالسإلا تالاقم : رظنا .اًصن تباث هميدقتو ىلع ةمامإ نأو ءالقع

 :١١8. ص سيلبإ سيبلتو 277 :ص نيدلا يف ريصبتلاو ١5-275١1١ 5 /١:لحنلاو

 «يرعشألا ىسوم يبأ ليلجلا يباحصلا ىلإ هبسن لصي «قاحسإ نب ليعامسإ نب يلع :وه )1١(

 ةنس يفوت «تافلؤم ةدع هل «بات مث اًيلزتعم ناك «ءاكذلا يف ةيآ ناك ءملكتم مامإ

 .44357/7 :ناكلخ نبال نايعألا تايفوو 2460 ١6/ : ريسلا رظنا .(ه7“:)

 عومجم يف ةيميت نبا مالك رظناو 257/١ : ىصقألا برغملا ةلود رابخأل ءاصقتسالا :رظنا (؟)

 .63 :ص ترموت نب يدهملا ةكرح يف حالصالا ةبرجتو 24/8/١١ :ىواتفلا

 ةلود طوقسو ,«201/: :بهذلا تارذشو 2054/9 : ءالبنلا مالعأ ريس : رظنا ره

 ىبالصلل نيدحوملا ةلود باتك ىف لوقلا اذه ةحص ةلدأ رظناو 275 :ص نيدحوملا

 .9 - ١8ص



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 يف ءابطخلا ناكو « ”يمشاهلا بسنلا اذه ةحص ىلإ ضعبلا بهذ امنيب

 يبأ مولعملا يدهملا موصعملا مامإلا» :نولوقي ةعمج لك يف عماوجلا
 يمطافلا ينسحلا يمشاهلا يشرقلا يبرعلا هللا دبع نب دمحم هّللا دبع
 ."0( ةمصعلاب ديأ يذلا يدمحملا

 نم عدبلا لهأ ةقي ةقيرط ىلع ”ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل هراهظإ 1

 : كلذ ببسب ناطلسلا ىلع هجورخو '*”ةلزتعملاو جراوخلا

 يف أدبو ءركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا ةفص ترموت نبا لحتنا

 ذيمالتلا نيوكتو «سانلا نيب هترهش يف ببست امم هتايح نم ركبم تقوب كلذ
 ةلود يف هيأر نالعإ يف كلذ دعب جردت مث ءاهب لحي دلب لك يف هب نيبجعملا

 ءاهتديقع يف نعطلاو ءاهدسافم ركذو ءاهطاقساإل يعسلاو «نيطبارملا

 اًراتس ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا اًدختم رفكلاو .«ميسجتلاب اهفصوو

 ناكف «هباحصأ يف ىتح كلذ ببسب ءامدلا كفس يف فرسأو « هتياغ قيقحتل

 لوقيو «هراسي نعاموقو «ةنجلا باحصأ نم مهدعيو :هنيمي ىلع هباحصأ زيمي

 .ةفصلا هذه ىلع اًملأ نيعبس مهنم لتق ىتح :مهلتقيف رمألا يف نوكاش ءالؤه

 امب مهتلود ماقأ يذلا » :ترموت نبا نع ةيميت نبا لوقي «'””(زييمتلا) هنومسيو

 ديجملا دبعل ترموت نبا ةكرح يف حالصالا ةبرجتو 27575 : ص نودلخ نبا ةمدقم :رظنا ()

 .505 :ص راجنلا

 عماوجلا يف مهبطخ يف نيدحوملا يده قاس دقف .”15 :ص بجعملا :رظنا (؟)

 : ٠١4 :نص حالصإلا ةيرجتو ءللا :ص نيدحوملا ةلودو ١78«. : ص بجعملا :رظنا ()

 نب ورمع هعبتو «يرصبلا نسحلا سلجم ءاطع نب لصاو لازتعال كلذب اومس :ةلزتعملا (:4)

 لوقلا مهعمجيو ءامهنيب ةلزنم يف وه لب ءرفاك الو نمؤم ال قسافلا نأب مهلوقلو «ديبع
 هنأو .ةرخآلا يف ىري ال هللا نأو «قولخم نآرقلا نأب لوقلاو «ىلاعت هللا نع تافصلا يفنب

 ,”74 /١:نييمالسإلا تالاقم :رظنا .ةيلدعلاو ةيردقلا نومسيو «دابعلا لاعفأل اًفلاخ سيل

 , 577-117 :ص نيدلا يف ريصبتلاو ,.١١؟ : ص قرفلا نيب قرفلاو

 ,.197 2.1١9١ :ص بجعملا :رظناو 2047 254٠/19 :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا (0)
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 ءامدلا لالحتساو «نيملسملا لتقو .لاحملاو .ءبذكلا نم هب اهماقأ

 .07( ديقراملا جراوخلا لعف ومالا

 :موصعملا يدهملا هنأ ءاعدا -

 هب ناميإلا نأو «يدهملاب الإ لازي ال روجلاو ملظلاو داسفلا نأب "0
 هنأ نلعأ كلذ سانلا بولق تبرشأ املف ءرفاك وهف هب كشي نمو بجاو

 هعيابو «هَيقِيَك يلع ىلإ هل اًبسن قاسو هللا دبع نب دمحم هنأو .رظتنملا يدهملا

 ."' ”يدهملاب بقلو «كلذ ىلع هباحصأ

 كلذ ىلإ فاضأو .'”'اهظفحب هعابتأ بلاط يتلا هتافلؤم يف كلذ ررق دقو

 يف سرغيل ''”(موصعملا) : ظفل هباحصأ هيلع قلطأ ىتح «هسفنل ةمصعلا ءاعدا

 لاجم الف «هنم دييأتبو هللا نم ماهلإب متت امنإ هتافرصت نأ هعابتأ سوفن

 ام حبقأ نم نكل ١ :نيدحوملا نع ةيميت نبا لاق ءاهل دقنلا هيجوت وأ ءاهراكنإل
 يدهملاو «موصعملا مامإلا :مهلوقب رباتملا ىلع هل مهتبطخ هيف هولحتنا
 اولاق نيذلا ةضفارلا داقتعالا اذهب ترموت نبا قفاو دقو :تلق «'*” مولعملا

 فارحنا كش الب اذهو «'"'نايسنلاو رئاغصلاو رئابكلا نم مهتمئأل ةمصعلاب

 نمو «هلسرل الإ هقلخ نم دحأل ةمصعلا طعي مل هللا نأل مالسإلا نع ريطخ

 مل نإو ةوبنلا ىنعم هاطعأ دقف ِةِْكَك يبنلا ريغ ةمألا هذه نم دحأل ةمصعلا لعج

 )١( :هل لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد :رظناو « 444 :ص ةيميت نبال داترملا ةيغب :رظنا 0/ 7١.

 ١55. : ص حالصإلا ةبرجتو ؛60"3 :ص نيدحوملا ةلودو «187 : ص بجعملا :رظنا (0)

 .0 548/194 :ءالبنلا مالعأ ريسو 25517 : ص ترموت نبال بلطي ام زعأ :رظنا (9)

 ددعلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ةلجمو 2740 : ص ترموت نبال بلطي ام زعأ :رظنا (4)

 01١. :ص سداسلا

 .595 : ص ةيميت نبال داترملا ةيغب :رظنا (0)

 .048/19 :ءالبنلا مالعأ ريسو ءالا :ص رفاظ اضر دمحمل ةيماماإلا دئاقع :رظنا (7)



 « ا ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 0 ٠ 2 * بأاوع نين تأ )010( هه":

)03 
 ."'”نوبيصيو

 : مالكلا ملعب ترموت نبا رثأت - 4

 (7”(ةدشرملاب) اهبقل ةديقع فلأ ,مالكلا ملعب اجهل ترموت نبا ناك

 ملع نم هيلإ وعدي ام لج ناكو «نيدحوملا مهامسو «هعابتأ اهيلع لمحو

 مولعلا هذه نورفانُي برغملا لهأ ناكو «'*”ةيرعشألا قيرط ىلع داقتعالا

 لوقلا ىلع مهلمحف «'*””فلسلا بهذمب نوذخأيو «هيلع ترهظ نم نوداعيو

 نم ةفلؤم فولأ ءامد لحتساو «' ”ميسجتلاب ةدشرملا فلاخ نم ذبنو «ليوأتلاب

 ةلود رفكو «ةمسجم ةهبشم مهنأ معزو «ةيكلاملا برغملا لهأ نم ةلبقلا لهأ

 تاهجلا كلت ولخ عم «اًداهج كلذ دعو ءاهيلع جورخلا بجوأو «نيطبارملا

 ."”ميسجتلاو هبشتلاب لوقلا نم

 )١( :ص سداسلا ددعلا دوعس نب دمحم مامالا ةعماج ةلجم :رظنا 01٠0.
 .010/19 :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا (50)

 بتك ترموت نبالو ١١//47: :ىواتفلا عومجم يف ةدشرملا ىلع ةيميت نبا در رظنا (7)

 دبع اهعمج ثيدحلاو هقفلاو لوصألاو «ةديقعلا يف لئاسرلا نم ةعومجم :لثم «ىرخأ

 باتك و ؛(بلطي ام زعأ) باتكب فرعت تحبصأ ترموت نبا توم دعب يلع نب نمؤملا
 ةكرح يف حالصالا ةبرجت :رظنا .(أطوملا يذاحم)باتكو «(نيدلا لوصأ ىف دئاقع)

 .15 :ص ترموت نب يدهملا
 دمحم مامالا ةعماج ةلجم و 22572١ : ص نودلخ نبا ةمدقمو 2١84 : ص بجعملا :رظنا (:4)

 .615 :ص سداسلا ددعلا دوعس نبا

 .48 :ص نيدحوملا ةلود 548/1١94« :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا (5)

 فئاوط نايب) يف ةلاسر فلأو «نيطبارملا ةلود ىلع (نيمسجملا) بقل ترموت نبا قلطأ (5)

 : رظنا .مهميسجت ببسب رفكلا ىلإ مهبسنو (مهتامالعو نيمسجملاو نيمثلملا نم نيلطبملا
 8١. :ص ترموت نب يدهملا ةكرح يف حالصالا ةبرجت

 .07 :ص نيدحوملا ةلودو ١9/ +24051١60514٠ :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا 60
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 «فلسلا ةديقع نع برغملا لهأ عالقإ يف هفده ترموت نبا ققح دقو

 مايق لذنم برغملا ىلع ةقلطملا ةرطيسلا ىلإ اهقيرط ةيرعشألا تدجو كلذلو

 ذخأي ناكف ءاًفرص اًيرعشأ ترموت نبا نكي مل كلذ عمو «'!'ةيدحوملا ةلودلا

 .موصعملا مامإلا يف ةضفارلا لوقبو «تافصلا يفن يف ةلزتعملا لوقب

 ناطلسلا ىلع جورخلاو «نيفلاخملا ءامد ةحابتساو «ريفكتلا يف جراوخلابو

 "هللا ليبس يف اًاهج كلذ دعو «رئاجلا

 ال «ريسيلاب اًعناق ءاّريقف «شيعلا نشخ عدبلا هذه عم ترموت نبا ناك دقو

 يقل ىنس ءرمألا ةساير ريغ ءيش الو ؛لام الو كتم الو ءلكأم يف ك ةذا

 و «”"اهقيدصتو «هلاوقأل سانلا لوبق يف رمألا اذه ببست دقو «ىلاعت هللا

 رقت ترموت نبأ بتك تيقبو «سانلا دنع دئاقعلا هذه تيقب «ترموت نبا توم

 هنأ ظحالي ترموت نبا ةفيلخ يلع نب نمؤملا دبع خيراتل عبتتملا نأ الإ «مهيلع
 نبا راكفأ ليصأت ىلع لمعي ملو «ةيركسعلاو «ةيسايسلا رومألاب لغشنا

 .''”ةديدج نكامأ يف اهرشنو «سانلا سوفن يف ترموت
 :ةفسلفلاب مامتها هل ناك نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي يبأ رصع ءاج املو

 لوأ يف ءاملعلا فلتخا دقو 2177/5 :هل خيراتلاو 277 :صص نودلخ نبا ةمدقم :رظنا ()

 ىلع ليقو «يرعشألا ةايح نمز لخد هنإ ليقف : ةيبرغملا دالبلل يرعشألا بهذم لخدأ نم
 نرقلا يف ترموت نب دمحم دي ىلع ليقو «(ه7٠4) ةنس ىفوتملا ينالقابلا ةذم الت ضعب دي

 : ص راجنلا ديجملا دبع روتكدلل اهرشنو ةيرعشألا يقلت يف ناوريقلا رود :رظنا .سداسلا

 ١1١٠١. :ص ركاسع نبال يرتفملا بذك نييبتو

 رثكأ يف يرعشألا نسحلا يبأ بهذم ىلع ناكو » : 188 : ص بجعملا يف يشكارملا لاق (0)

 ناكو اهريغ ةليلق لئاسم يفو اهيفن يف ةلزتعملا قفاو هنإف تافصلا تابثإ يف الإ لئاسملا
 ْ ْ ." عيشتلا نم انيش

 ١15. :ص بجعملاو 254/6 :نايعألا تايفوو 2051/١4 :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا 6(6)

 ١78. : ص نيدحوملا ةلود :رظنا (84)



 «00)) ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ةفيلخلاب عمتجا يذلا «"'"دشر نبا مهسأر ىلعو ءاهلهأب ةيانعلاو ءاهملعتو
 ."'”اهب رهتشا يتلا «ةفسلفلا بتك صيخلت يف اًببس كلذ ناكو «هطسابف

 بهذملا ىلإ لام روصنملا بوقعي فسوي يبأ ةفيلخلا مايأ يفو
 بتك قارحإب رمأو .ءاهقفلا هفاخو ءعورفلا ملع عطقناو .'”يرهاظلا

 ءيش يف ضوخلاو يأرلا ملعب لاغتشالا كرت يف سانلا ىلإ مدقتو .بهذملا

 بهذم وحم ةلمجلا يف هدصق ناكو «ةديدشلا ةبوقعلاب كلذ ىلع دعوتو هنم
 نآرقلا نم رهاظلا ىلع سانلا لمحو «ةدحاو ةرم برغملا نم هتلازإو كلام

 هارهظي مل امهنأ الإ هدجو هيبأ دصقم ناك هنيعب دصقملا اذهو «ثيدحلاو

 ."“”روصنملا بوقعي هرهظأو
 دقف «نيدحوملا روصع لضفأ نم فسوي يبأ رصع ناك دقف كلذ عمو

 مهمعز لثم «نيدحوملا دنع ةيدقعلا تافارحنالا ضعب حلصي نأ عاطتسا

 )١( ةنس دلو ءديفحلا دشر نباب ىمسملا دشر نب دمحم نب دمحأ نب دمحم :وه )675(2

 قيرط نع بوقعي يبأ يدحوملا ةفيلخلاب لصتا «ةفسلفلاو «هقفلاب اًملاع ناك ء«ةبطرقب

 ةنس يفوت «رصانلا هنباو ءروصنملا دنع ةناكم دشر نبال ناك كلذكو ليفطلا نبا فوسليفلا

 :ص بجعملا :رظنا .(ه696)  23١5:نودلخ نبا خيراتو 5/  2772٠رابخأل ءاصقتسالاو

 :ىصقألا برغملا ةلود ”7/”15.

 صيخلت ىلع ينلمح يذلا اذه ناكف ١ :هلوق ديلولا يبأ نع بجعملا يف يشكارملا لقنيو (؟)

 بتك صيخلت اذه ديلولا يبأل انأ تيأر دقو « سيلاطوطسرأ ميكحلا بتك نم هتصخل ام

 هيف صخل عماوجلا باتكب همجرت «ةقرو نيسمخو ةئام نم وحن يف دحاو ءزج يف ميكحلا

 .داسفلاو نوكلا ةلاسرو «ملاعلاو ءامسلا باتكو «نايكلا عمسب فورعملا ميكحلا باتك

 اهضارغأ حرشو كلذ دعب اهصخل مث «ءسوسحملاو نسحلا باتكو ؛ةيولعلا راثآلا باتكو

 يف بتكلا تارشع رظناو ١7547 : ص بجعملا :رظنا .ءازجأ ةعبرأ يف طوسبم باتك يف

 077/١ :ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع :باتك يف ةفسلفلا

 نولوقي الو «لالدتسالا يف صوصنلا رهاظب نوذخأي نيذلا مه :يرهاظلا بهذملا (")

 .سايقلاب
 7/7١ 1١7". :ءالبنلا مالعأ ريسو 25894 :ص بجعملا :رظنا (4)
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 زع هللا يدي نيب يل دهشا » : هئاسلج ضعبل لوقي ناكو «ترموت نبال ةمصعلا

 هسلاجم تناكو «''ترموت نبا ةمصع ينعي «ةمصعلاب لوقأ ال ينأ لجو
 ."'”حالصلاو ءريخلا لهأو «ءاملعلاب ةرماع

 ىلع يدهملا نعل (ه77) ةنس روصنملا نب نومأملا ةفالخلا ىلوت املو

 ال الأ ء.مومذملا يوغلاب هوعداو ,موصعملا يدهملاب هوعدت ال » :لاقو «ربنملا

 نادلبلا ىلإ هباتك ردصأو «*50 سحنلا هرمأ انذبن دق انإو «ىسيع الإ يدهم
 .يدهملا اهب صتخا يتلا نئسلا نم كلذ ريغو .ةبطخلا نم يدهملا مسا وحمب

 .هؤانبأ اهننس ىلع ىرجو «نمؤملا دبعو

 فعض ترموت نبا دئاقع نع نيدحوملا ءافلخ لبق نم لوحتلا اذهبو

 ءارج ةيسنوتلا دالبلا ىلإ تلقتنا دئاقعلا هذه نأ الإ برغملا يف اهب سانلا كسمت

 هكسمتو «نيدحوملا نع هلاصفنا ايركز وبأ يصفحلا ةفيلخلا نلعأ دّمف «كلذ

 ."“”طقف يدهملل ةبطخلاب ءاعدلا يف رصتقاو «ترموت نبا تادقتعمب

 نم مامتها دوجو نم ترموت نبا اهعدتبا يتلا عدبلا هذه دوجو عنمي ملو

 لهأل ارثؤم نمؤملا دبع ناك دقف «ةيعرشلا مولعلاب نيدحوملا ءافلخ لبق

 «هدنع ةفالخلا ةمصاع ىلإ دالبلا نم مهيعدتسي مهيلإ انسحم مهل ابحم «ملعلا

 .مهب هيونتلا رهظيو ءةعساولا قازرألا مهيلع يرجيو «هترضحب راوجلاو

 ."”رضحلا ةبلطو «نيدحوملا ةبلط :نيتفئاط ةبلطلا مسقو «مهل ماظعإلاو
 هنأ ىتح «ملعلل اًرثؤم نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي وبأ هدلو ناك كلذكو

 )١( :ص بجعملا :رظنا  »55١:ءالبنلا مالعأ ريس و ١؟/ ١5".

 ١7. /7 :نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو و 271715١, :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا (؟)

 ."41/57 :نودلخ نبا خيراتو «7787/7 :ىصقألا برغملا ةلود رابخأل ءاصقتسالا :رظنا 299

 ١75. :ص نورق ةعبس يف يبرعلا برغملا خيرات :رظنا (4)

 5١٠١. :ص بجعملا :رظنا (6)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ملع ةبلط هدنع لان بوقعي فسوي يبأ دهع يفو ,''”يراخبلا حيحص ظفحي ناك

 لعجلا هظفح نمل لعجي ناكو ءهرمأ هدجو هيبأ مايأ يف اولاني مل ام ثيدحلا

 ةفيلخلا نم مهتناكمل نودحوملا مهدسح ىتح «لاومألاو ءاسكلا نم ةينسلا

 هبان نمف لئابق متنأ «نيدحوملا رشعم اي :٠ -نيدحوملل اًبطاخم - لاق هنإ ىتح

 مهبان امهمف ءانأ الإ مهل ليبق ال ةبلطلا ينعي ءالؤهو «هتليبق ىلإ عزف رمأ مكنم

 مويلا كلذ ذنم مظعف ؛''”2نوبستني ّيلإو ؛مهعزف ّيلإو .مهأجلم انأف رمأ
 .مهماركإو مهرب يف نودحوملا غلابو .مهرمأ

 ةنس ىفوتملا -يلذاشلل رصاعملا روصنملا نب نومأملا ةفيلخلل ناك كلذكو

 عساو اًبيدأ «نيدلا مولع نم اًنكمتم اًهيقف ناك دقف «مولعلاب مامتها -(ه159)

 .يراخبلا باتك سيردتب ةصاخ ةيانع ينعي ناكو ءريسلاو بدآللاب ةفرعملا

 ."”دواد يبأ نتسو ءأطوملا باتكو

 نيعدملا ةرثك يلذاشلا اهب أشنو دلو يتلا ةيبرغملا دالبلا يف ظحالي اممو

 رهشأ نمو :ماكحلا ىلع اهببسب جورخلاو «تيبلا لآل باستنالاو «ةيالولل

 يلع نب نمؤملا دبع نمز يف جرخ مث «-هنايب قبس امك- ترموت نبا ءالؤه

 .«لاهجلا لوقع زفتساف «ةذوعشو ليح بحاص ناكو ةيالولا يعدي لجر

 ضيق رصانلا دهع يف مث «'*”ناطلسلا هيلع ىضق ىتح «ةماعلا بولق لامتساو

 سبحلا يف لزي ملف «هسبحف ديبع ينب نم هنأ يعدي مهيلع راث دق ناك لجر ىلع

 هيلع فتلا ىتح ةريسي امايأ الإ مقي ملف هقلطأ مث (ه١15) ةنس تناك نأ ىلإ

 ىلإ نيحلاصلا تمس نم هيلع رهظي امل ميظعت مهيف هل رشتناو سانلا نم ةعامج

 .178 :ص بجعملا :رظنا (0)

 ١794. : ص بجعملا رظنا (0)

 .886 /” :نيدحوملاو نيطبارملا رصع :رظنا 690

 .7١1؟7 :ص بجعملا :رظنا (5)



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا 2«

 ىعدي ناك يديبعلا لتق دعب رخآ رئاث جرخ مث «هبلصو هلتقب رمأو هيلع ضبق نأ
 ."'"(ه117)ةنس روهش يف شكارم ىلإ هسأرب ءيجو لتق يمطافلاب

 :سنوت :اًيناث

 ىلع نيتلودلا اتلكف برغملا يف اهنع سنوت يف ةيدقعلا بناوجلا فلتخت ال
 ءةيدحوملا ةلودلا نع ةيصفحلا ةلودلا تلقتسا نأ دعبو «ترموت نبا ةديقع

 هرمأو «ترموت نبا ميلاعتل نومأملا يدحوملا ةفيلخلا ضفر نم لصح امو

 ثاريمب قحأ هسفن ايركز وبأ ةفيلخلا ربتعا «ربانملا ىلع ترموت نبا نعلب سانلا

 ةنس لاصفنالا هنالعإ ذنم صرح كلذلو «ترموت نبا فادهأو دئاقعو ركف

 «نيدحوملا موسر قبط امك «ةكسلاو ةبطخلا يف همسا ركذ ىلع (ه570)

 000 .”"ريمألاب هسفن ىمسو «ةئشانلا هتلود ىلع مهديلاقتو

 نم -ةرسألا هذهل نيلوألا نيمكاحلا دهع يف - ةيسنوتلا دالبلا تغلب دقو
 دالبلا عيمج نم اهيلع نودفي ءاملعلاو ءابدألا لعج ام ةيملعلاو ةيفاقثلا ةضهنلا

 ءايدألاو ءاملعلا تائم اهنم دفو ىتلا- ةيسلدنألا دالبلا ةصاخو «ةيمالسإلا

 يف مهتقيرط اهب اورشنو «ةليلج ةمدخ يسنوتلا بدألاو ةفاقثلا اومدخف

 مهتلمعتسا يتلا ةيملعلاو ةيبدألا ةورثلا يف مخضلا رثألا هل ناك امم سيردتلا

 سرادملا دييشت يقرلا اذه ىلع دعاس دقو -ةلودلا ةرادإ نوؤش يف ةلودلا

 عماجو «ناطلسلا عماجك ةريبكلا عماوجلاو «ةيعامشلا ةسردمك ةيملعلا

 ."”تابتكملاو ؛ةبصقلا

 ."87 :ص بجعملا :رظنا )١(

 برغملا خيرات يف تاساردو 2١6 :ص نورق ةعبس يف يبرعلا برغملا خيرات :رظنا (6)
 فراعملا ةرئادو 23060 277” :ص يبالصلل نيدحوملا ةلودو ٠١9« : ص ىيمالسإلا

 .5ا/5 /ال تع /5 :ةيمالسإلا

 ةرئادو 258:نورق ةعبس يف يبرعلا برغملا خيراتو 2517 :نيدحوملا ةلود :رظنا (9)

 .5ا/6 /ا/ :ةيمالسالا فراعملا



 200/7 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بانلا

 مودق رسفي ام اذهو ريبك جاور ةيسنوتلا دالبلا يف فوصتلل ناك دقو

 نورثأتي نييصفحلا كولم نم لوألا ليعرلا ناك دقف «ةيسنوتلا دالبلل يلذاشلا

 ةيفوصلا نم ريبك ددع لوصو كلذ يف دعاس دقو «مهريغ نم رثكأ فوصتلاب

 نيدم يباك «عباسلا نرقلا رخاوأ ذنم سنوت ىلإ برغملاو سلدنألا نم

 نبا نيدلا يحمو «ةيبرغملا دالبلا يف ةعساو ةرهش هل ناك يذلا «''”بيعش

 ةنس ىلإ (ه040) ةنس نيب ام نيدم يبأب تالص هل تناك يذلا ''”يبرع

 يف رداغ امدنع (ه2 54) ماع ىتح سنوت يف لازي ال يبرع نبا ناكو .(مه6)

 ةيفوصلا راشتناو «سنوتب هبهذم راشتنا يف كلذ ببست دقو «'””"ةكم ىلإ اهرخآ

 .ةماعلا ةايحلا ىلع ةرطيسف ءاهب '؟اياوزلا ةرثك ىتح «.ةكلمملا كلت يف

 :رصم :اًنلاث

 راثآ ىلع ءاضقلا وه يبويألا رصعلا يف ةينيدلا ةايحلا هب تفصتا ام مهأ ناك

 نم هلصأ ؛مهريهاشم نم «يفوص :نيدم وبأ «يناسملتلا يسلدنألا نسحلا نب بيعش :وه )1١(

 .روصنملا بوقعي ناطلسلا هفاخ ىتح هعابتأ رثكو (ةياجب) نكسو «سافب ماقأ «سلدنألا
 /؟ :مالعألا :رظنا .ه554 :يفوت ءاهزواجت وأ نينامثلا براق دقو «ناسملتب يفوتو

 .,"4١٠/”7:نيفلؤملا مجعمو «؛ 5

 يف بتك ءاّرعاش ءاّملاع ءاّيكذ ناك «يئاطلا دمحأ نب دمحم نب ىلع نب دمحم :وه (؟)

 ةيادبلا :هتمجرت يف رظنا .ه118 ةنس ت «داحلالا هتاباتك يف دجوو ؛ةدحولاو فوصتلا

 ىربكلا تاقبطلا ١94٠« /4 دامعلا نبال بهذلا تارذش .؛7١/557١ ريثك نبال ةياهنلاو

 188/١. ينارعشلل

 .7 ١8 :ص نورق ةعبس يف يبرعلا برغملا خيرات :رظنا ()

 ةيوازلاو «ناويدلاب ةيرداقلا ةيوازلاو .ءفلخ نب زرحم ةيواز :اياوزلا هذه رهشأ نمو (4)

 «نادرج نب روصنم ةيوازو «يحايرلا ميهاربإ ةيوازو ءسورع نب دمحأ ةيوازو «ةيركبلا
 فرعملا ةرئادو 5١١« : ص نورق ةعبس يف يبرعلا برغملا خيرات : رظنا .يلذاشلا ماقملاو

 ."94/5 :ةيمالسالا



041» 
 )» دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 ءاشنإ نم رثكأف «يعيشلا بهذملا ةتامإ يف بيلاسألا لك ىلإ يبويألا نيدلا

 بهاذملا ادع بهذم يأ اومرح كيلامملا رصع ءاج املو «''”ةينسلا سرادملا

 وأ ءءاضقلا فئاظول حشري الو ءدحأ ةداهش لبقت ال ثيحب «ةعبرألا ةينسلا

 ."'”سرادملا هذه عابتأ نم ناك اذإ الإ سيردتلا وأ «ةباطخلا

 ةرادصلا زكرم أوبتت عباسلاو سداسلا نرقلا يف ةيرصملا دالبلا تناك املو

 سفانتو «ملعلا رود ترشتنا دقف اهنيطالس ةوقل اًرظن ةيمالسإلا دالبلا نيب

 لهأ بحي ناك » : لماكلا كلملاف .فيلأتلا ىلع ءاملعلا عيجشت يف نيطالسلا

 رظاني ناكو «يوبنلا ثيدحلا عامسب فغشو ءمهتسلاجم رثؤيو ء«ملعلا

 اهنع باجأ نمف ءاهب نحتمي وحنو هقف نم ةبيرغ لئاسم هدنعو «ءاملعلا
 ةرثك كلذل ةجيتنو «كيلامملا نيطالس رصع يف ناك كلذكو «*””0همدق

 ثالث اهدحو رصم يف تناك (ه١٠٠1) ماع يف هنإ ىتح «سرادملاو دجاسملا

 مهأ ضعب كيلإو «تافنصملاو بتكلا نئازخب تألتماو «'؟”ةسردم رشع

 :ةفاقثلا زكارم

 :دجاسملا نمف

 ناكو «نيطالسلاو ءارمألا مامتهاب يظح دقو «صاعلا نب ورمع عماج ١-

 ."”هلعلا تاقلح نم ديدعلا مضي

 ءارمألاو نيطالسلا ناكو «(ه759) ةنس سسأ يذلا :رهزألا عماجلا ١-

 ١15. :ص كيلامملاو نييبويألا رصع يف ماشلاو رصم :رظنا 010

 19٠. :ص كيلامملاو نييبويألا رصع يف ماشلاو رصم :رظنا (؟)

 نيدلا مجن حلاصلا كلملا ناك كلذكو ,”هم١/8 : يزيرقملل كولملا لود ةفرعمل كولسلا رف

 كولسلا :رظنا .هلهأو ملعلل ابحم (ه51457) ةنس ىلإ (ه5197) ةنس نم مكح يذلا «بويأ

 5١/١". :كولملا لود ةفرعمل

 .77 : ص يكز دمحأ روتكدلل اهراثآ و اهخيراتو ةرهاقلا :رظنا (5)

 ٠١. 7/7” :ططخلاو .«55947/7” :ةرضاحملا نسح :رظنا (60)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا ويأ : لوألا بابلا

 أجلمو ملعلل اًلقعم لظ ىتح «ةريثك اًفاقوأ هل اوفقوأف ءاٌريبك اًمامتها هب نومتهي

 ."'”ةيبرعلاو «ةيعرشلا مولعلا رشن يف -نآلا ىلإ تقولا كلذ ذنم- هبالطل

 فلأ نم رثكأب ةرهاقلا يف كيلامملا دهع يف دجاسملا تردق دقو

 اضيأ تمدختسا لب «بسحف ةدابعلل دجاسملا هذه نكت ملو 7 لحسم

 .ملعلا بالطو ءاملعلا اهدصقي سرادمك

 : سرادملا نمو

 ."”(ه177) ةنس يبويألا لماكلا كلملا اهأشنأ :ةيلماكلا ةسردملا

 سردتو «(ه5779) ةنس بويأ حلاصلا كلملا اهاشنأ :ةيحلاصلا ةسردملا

 .""”هلعلا بالطل نكاسم اهبو «ةعبرألا بهاذملا اهيف

 ءاهقفلاب ةصاخ يبويألا نيدلا حالص اهلعج ةرهاقلاب :ةيفويسلا ةسردملا
 .©ةيفنحلا

 .'”ةيعفاشلاب ةصاخ تناكو (ه75) ةنس تأشنأ :ةيزئافلا ةسردملا

 ."7ةيكلاملاب ةصاخ اهلعجو «لداعلا كلملا اهأشنأ :لداعلا ةسردم

 اهلعجو .(ه557) ةنس يبويألا نيدلا حالص اهأشنأ :ةيحمقلا ةسردملا

 ,20ةيكلاملاب ةصاخ

 ءوحنلا اهب سردي ناكو «ةيكلاملاب ةصاخ تناكو :ةيبحاصلا ةسردملا

 )١( :ططخلا :رظنا "/١55« :ةياهنلاو ةيادبلاو ١١/ ١٠١".

 .١19:ص كيلامملاو نييبويألا رصع يف ماشلاو رصم :رظنا (؟0)

 .9/ :ص اهراثآو اهخيراتو ةرهاقلاو 5””2 /” :يزيرقملا ططخ :رظنا 9(6)

 ."5/7 :ةرظاحملا نسح :رظنا (84)

 .77؟ 5 /" :ططخلا رظنا (0)

 .18"5 7/79 :ططخلا رظنا (5)

 .578 7/9“ :ططخلا رظنا 620)

 51١. /” : ططخلا رظنا ()



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا «118

 ."ةريثك بتك ةنازخ يوحت تناكو

 ىتش يف ةميظعلا تافلؤملا تفنص :ةيملعلا زكارملا هذه راشتنال ةجيتنو

 خيراتلا بتك ضرعتسا نمو «نونفلا نم ريثك يف مالعألا نم ريثك غبنو «نونفلا
 ."''ةرتفلا هذه يف ءاملعلا ةرثك العف دجو مجارتلاو

 :فوصتلا راشتنا

 عباسلا نرقلا ربتعيو ءاّعساو اًراشتنا ةيرصملا دالبلا يف :فوصتلا رشتتا

 ءارج ةيسفن تامدص نم نيملسملا باصأ امل كلذو «هل يبهذلا رصعلا نماثلاو

 ربتعيو «مهيلع ةيبيلصلاو ةيلوغملا بورحلاو «مهباصأ يذلا قرفتلاو فعضلا

 صخشب قلعتي اًيدرف فوصتلا دعي ملف ءمظنملا فوصتلا ةيادب عباسلا نرقلا

 زربأ هفلخي تومي خيش لكو «هاياوزو «هوديرمو «هسرادم هل حبصأ لب «دحاو

 دقف «يلذاشلا نسحلا يبأ عم لصح ام اذهو «ةقيرطلا عطقنت الف «هذيمالت

 .اهعابتأ اهلو «ةمظنم هتقيرط تحبصأ

 : يلي ام لالخ نم فوصتلا زرب دقو

 رصع يف اًعساو اًراشتنا ترشتنا دقو :'"”اياوزلاو طبرلاو قناوخلا ءانب ١-

 «ةيبويألا ةلودلا لبق ةيرصملا رايدلاب ةدوهعم نكت ملو «كيلامملاو نييبويألا

 ) )1١:ططخلا رظنا 7/7 958".

 «بجاحلا نباو «حالصلا نباو «ةمادق نباو «يسدقملا ينغلا دبع :ءاملعلا ءالؤه نمو (0)

 .ةماش وبأو «يبطرقلاو «مالسلا دبع نب زعلاو ,يرذنملا نباو «يفارقلا نيدلا باهشو

 ةياهن ىلإ (ه٠51) ةنس نم ءاملعلا ءالؤه نع رظنا ريثك هريغو يوونلاو «ديعلا قيقد نباو
 ١7/ 57764- ١07/ :ةياهنلاو ةيادبلاو ء5 5٠14 -77 /؟١ :ريسلا :رظنا .عباسلا نرقلا

 .5915-198 :كيلامملاو نييبويألا دهع يف ماشلاو رصمو «؛ ١

 هيف دبعتي يذلا ناكملل تلمعتسا مث «تيبلا اهانعم ةيسراف ةملك ؛هاقناخ عمج :قئاوخلا (9)

 يذلا ناكملا :اياوزلاو «ةيفوصلا ءارقف هنكسي يذلا ةيفوصلا تيب :طبرلاو «ةيفوصلا
 24١4/59 :ططخلا :رظنا .هوديرم هيتأيو ءهيف يلتخيو «ةدابعلل ام صخش هصصخي

 .198 :ص لايخلا ةرماسمو لالطألا ةمدانمو



 «ااارل ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 فرع اًخيش اهيلع ىلوو «'''يبويألا نيدلا حالص ناطلسلا اهل ركتبملا ناكو

 نم ةيفوصلا اهداتري نكامأ تحبصأو «فاقوألا اهيلع فقوو «خويشلا خبشب
 هنوجاتحي ام لكو «ةقيرطلا رئاعشو «ةيفوصلا داروألا اهيف نوقليو ءناكم لك

 ."”نكسمو برشمو معطم نم

 نيدفاولا ةرثكو «مهعابتأ ةرثكو ءرصعلا اذه يف ةيفوصلا رابك روهظ ١-

 نم ةصاخبو فوصتلا خياشم نم يكولمملاو يبويألا نيرصعلا يف رصم ىلع

 مهأ نمو «ةيعامتجا ةرهاظ قرطلا دحأ كولسو فوصتلا راص ىتح «برغملا
 نسحلا وبأو «يبرع نباو «ضرافلا نبا :رصعلا اذه يف فوصتلا تالاجر

 .ةمجرتلا بحاص يلذاشلا

 مهنأ نوعدي نم وأ «ءايلوألا ىلإ اهتبسنو «تاماركلا ءاعدا يف ولغلا -*

 اهتقيقح ناك قراوخلا اذه نم اًريثك نأ عم «ةيالولا ىلع اًليلد اهلعجو «مهنم

 .لجدلا وأ رحسلا وأ بذكلا امإ

 :يرعشألا بهذملا راشتنا

 نرقلا يف ةيرصملاو ةيبرغملا دالبلا يف رشتنا يرعشألا بهذملا نأ ظحالي

 نب دمحم دي ىلع ةيبرغملا دالبلا يف رشتنا دقف ناطلسلا ةوقب عباسلاو سداسلا

 ىنبت دقف «يبويألا نيدلا حالص دي ىلع ةيرصملا دالبلا يف رشتناو «ترموت
 «ةرعاشألا ءاملع اوبرقف «نييبويألا نم هدعب ءاج نم هدلقو «يرعشألا بهذملا

 اذهل مهينبت رمتسا كيلامملا رصع ءاجاملو «”'”همازتلا ىلع سانلا ةفاك اولمحو

 نومزتلي اوناك نيذلا ةيكلاملاو ةيعفاشلا ةمئأل ءاضقلا ةيلوت لالخ نم بهذملا

 ) 6١:ىشعألا حبص :رظنا 4117/7.

 /؟ :ةرضاحملا نسحو .41-4١475/؟ :يزيرقملا ططخ :يف اياوزلا هذه ءامسأ :رظنا (6)

7107-6 7. 

 08/١". :يزيرقملل ططخلا :رظنا (9)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا «(011/

 .يرعشألا بهذملا

 : يلي ام يرعشألا بهذملا راشتنا يف دعاس دقو

 .-هرك ذ قبس امك- يرعشألا بهذمل ءارزولاو ماكحلا ضعب قانتعا ١-

 مهمادختساو «يرعشألا بهذملا روهظ عم «ةلزتعملا مجن لوفأ -؟

 .سانلا دنع لوبق مهبسكأ امم ةلزتعملا عدب در يف ةيلقعلا ةلدألل

 الام نووري ةراتف «ثيدحلاو ةنسلا لهأ لبق نم طيرفتلاو زجعلا ٠-

 «ينامأ الإ باتكلا نوملعي ال نيذلا نييمألاك نونوكي ةراتو «هتحص نوملعي

 .'”رومألا قئاقح ىلع ةنسلاو باتكلا ةلالد نايب نع نوضرعيو

 نوقفاوي مهف «مهريغ دنع يذلا لطابلل ةبسنلاب ء.مهعم يذلا قحلا ةرثك-4

 ." ”مهدنع ةيوبنلا راثآلا روهظ عم «داقتعالا لئاسم نم ريثك يف ةنسلا لهأ

 وبأ :لثم :هورصنو هومزتلا نيذلا ءاملعلا نم روهمج قانتعا -ه

 نم كلذ ريغو «'*”مالسلا دبع نب نيدلا زعو «''”يزارلا رخفلاو «"”تاداعسلا

 .ءاملعلا

 )١( :ىواتفلا عومجم ١7/9.

 .قباسلا عجرملا رظنا (؟)

 وهو «ريثألا نباب فرعيو «تاداعسلا ابأ ىنكي «ىرزجلا ىنابيشلا دمحم نب كرابملا :وه 6
 بيرغ ىف ةياهنلا :هتافلؤم نم ءوحنلاو هقفلاو ثيدحلا ىف مالعألا ةمئألا نم دحاو

 215911- 7844/9 نايعألا تايفو :رظنا ه505 ةنس تام كلذ ريغو ةباغلا دسأو «؛ثيدحلا

 ,7077 /0 :مالعألاو 2737 - 77/0 بهذلا تارذشو

 تافنصم هلو «ةيرعشألا رابك نم دعيو «ةريثكلا تافنصملا بحاص ءرمع نب دمحم :وه (4)

 :هنع رظنا .(ه5١5)ةنس يفوت اهريغو نيدلا لوصأ ملاعمو «سيدقتلا ساسأ :لثم ءاهيف

 6٠١. /؟١5:ريسلاو 2777” /” :ىواتفلا عومجم

 دمحم وبأ نيدلا زع خيشلا «نسحلا نب مساقلا يبأ نب مالسلا دبع نب زيزعلا دبع !وه (5)
 ناك هنإ لب «يرعشألا ةديقع اهيف ررق يتلا فيناصتلا بحاص ؛«يعفاشلا يقشمدلا يملسلا

 - «يرصملا عمتجملا يف ةناكم مالسلا دبع نب زعلل ناك دقو ؛يرعشألل هباستناب حرصي



 «11)) ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 لقف «بهذملا اذه ىلع ةديقعلا سرد ىتلا سرادملا صضعب دوحو -1

 هفاقوأ ضعب يف ةيرعشألا ةديقعلا سيردت يبويألا نيدلا حالص ناطلسلا طرش

 .''”ةيفيرشلا ةسردملاو «ةيرصانلا ةسردملاك ءرصمب

6 © © 

 نمم يلذاشلا نسحلا وبأ ناك دقو ءاهراشتناو «ةديقعلا هذهل سانلا لوبق ىلع دعاسي امم -
 : تايفولاب يفاولاو . 7786 ١7/ :ةياهنلاو ةيادبلا : هنع رظنا .(ه1715) ةنس يفوت «هسلاجي

8/5 . 

 )١( :يزيرقملا ططخ رظنا 7/ 847.
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 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «(114

 : يناثلا ثحيملا

 هتحايسو « ملعلل هبلطو « هتأشنو « هدلومو « همسا

 :هبسن

 : هترهشو .نسحلا وبأ :هتينكو «نيدلا ىقت :هبقل :ىلذاشلا نسحلا وبأ

 68 يرامغلا ,'”ىليورزلا رابجلا دبع نب هّللا دبع نب ىلع :همساو «ىلذاشلا

 دعب نيلوق ىلع يلذاشلا نسحلا يبأ بسن اوقاس نيذلا فلتخا دقو «'' ”يلذاشلا

 : "لو يلع نب نسحلا ىلإ عجري هنأ ىلع مهقافتا

0010 
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 هيف

0 

 رابخأل اصقتسالا :رظنا «(نواشفش) ةنيدم برق (ليورز) ينبب أشن هنأل ةبسنلا هذه ببس

 فراعملا ةرئاد 2755/5 :مالعإلاو 24١/061١8246١7١ /4:ىصقألا برغملا لود

 .15 : ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماجو 457/١ :ةيمالسإلا

 ربربلا نم ةليبق يهو .«فلألا دعب ءارلا حتفو ؛ةمجعملا نيغلا مضب (ةرامُع) لبج ىلإ ةبسن
 ةثالث نم وحن اهلوطو ضايغلاو رجشلا ةريثك ضعبب اهضعب ةلصتم لابج ةرامغ دالبو ءاضيأ
 بصخلا ةريثك ةرماع لابج اضيأ يهو بكاوكلا لابج بونجلا ةيحان نم اهب لصتيو مايأ

 الإ هيصحي الام ممألا نم هيف .ساف ةنيدم برق يهتنت ىتح مايأ ةعبرأ ريسم ةيربلا يف دتمنو

 ١/020378:نادلبلا مجعمو ؛158/4 :اشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص :رظنا .ىلاعت هللا

 / ١ : ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالاو 2077 /7 :قافآلا قارتخا ىف قاتشملا ةهزن

 1 . ١

 نآلا يهو «(سنوت) ةنيدم نم برقلا ىلع (نارفعز) لبج يف عضوم يهو ةلذاش ىلإ ةبسن

 ننملا فئاطل :رظنا .(ةلذاش) ليقو (ةلداش)ليقف اهطبض يف فلّتخاو «سنوت يحاوض نم

 سورعلا جات و 171١« :ص :طيحملا سوماقلاو «485 :ص نايمهلا تكنو 25 : ص

 «سداسلا دلجملا ٠١ ءزجلا ةينوتيزلا ةلجملاو 4077/١7 :فراعملا ةرئادو 277١ : ص

 ١77. : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 2755 : ص

 ريمأ ؛دمحم وبأ «هتناحيرو هللا لوسر طبس «يمشاهلا بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا :وه
 عيابف نيملسملا ءامدل اًئقح ةيواعمل ةفالخلا نع لزانتف لاتقلا هرك هوبأ تام امل «نينمؤملا

 :هتمجرت ىف رظنا .ه44 ةنس :ىفوت «نينس رشع كلذ دعب شاعو («ةَيناَو ةيواعم

 | ٠ .8 /1 :ةباصإلا 9/١" :باعيتسالا



 :لوألا لوقلا

 نب نسحلا نب دمحم نب ىسيع ىلإ هبسن نوعجري مهف :ةقراشملا لوق

 نب زم ره نب ميمت نب رابجلا دبع نب هللا دبع نب يلع :وهف «بلاط يبأ نب يلع
 نب دمحم نب ''دمحأ نب لاطب نب درو نب عشوي نب فسوي نب يصق نب متاح

 لوقلا اذهب لاق نممو « تفك بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب دمحم نب ىسيع
 هباتك يف ””غابصلا نباو «"”(ننملا فئاطل) هباتك يف يردنكسلا هللا ءاطع نبا

 ةدربلا بحاص يريصوبلا نيدلا فرش لاقو «'””(راربألا ةفحتو رارسألا ةرد)

 يلذاشلا نسحلا ابأ هخيشو «يسرملا سابعلا ابأ هخيش اهب حدم ةديصق يف

 :بسنلا اذهل اًديؤم
 ديس نع ديسل هيلإ اًنرش يمتنملا يلذاشلا مامإلا دج

 ٍدجبألا فلأك قسن ىلع ىتأت ةثالث نود نورشع ممهؤامسأ
 (دمحأ) يف (دمحم) رسو (ىسيع) (دمحمل) ىمتنا (نسحلا) (يلعل)

 بسنلا يقابو دمحأ ىلع دمحم مدقف ,«ىسيع نب دمحأ نب دمحم نب لاطب :رارسألا ةرد يف )1١(

 يعافرلا راد رشانلا يعافرلا ميهاربإ قيقحت رارسألا ةرد :رظنا .نئملا فئاطل يف وه امك

 .18 : ص

 ٠١9. :ص نئملا فئاطل :رظنا (0)

 نرقلا يف سنوتب أشن .غابصلا نباب فورعملا «يريمحلا مساقلا يبأ نب دمحم :وه ()

 يف اهعضوف «يلذاشلا نسحلا يبأ ةريس عمجل رفاسو «اهب ةيلذاشلا ةقيرطلا كلسو «عباسلا

 «يلذاشلا نسحلا يبأ يديس لاعفأو لاوقأ يف راربألا ةفحتو رارسألا ةرد :هامس باتك

 .197 :ص ةئيذ وب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا .(ها/ل05) ةنس يفوت

 هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ) هباتك يف رامع ملاس ىلعو 2758 :ص رارسألا ةرد :رظنا (؟)

 دبعو 21,١ /7:(ةيردلا بكوكلا) يف يوانملا فوؤرلا دبعو ٠”2 :ص (هفوصت همولع

 حجرو .١0:ص (يلذاشلا نسحلا وب أ اهمامإو ةئيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا) يف دومحم ميلحلا

 : ص (ةيفوصلا قرطلا ي يسسؤم ةمجرت يف ةيضرملا ةريسلا) يف دمحم راطخ فسوي لوقلا اذه

 ىلع ريسلاو تاقبطلا بتك عامجإ ىكحو (رصم يف ةيفوصلا قرطلا) يف راجنلا رماعو 28
 .بسنلا اذه فالخ يكح دقف رظن هيف مالكلا اذهو 2١54 : ص بسنلا اذه



 « دقنو ضرع » ةئدلذاشلا «111//

 يدتقي (يصق) ىفاو (فسويبو) (اًعشوي) (درول) (لاطب)راتخاو

 يدتقي مراكملل (ميمت) ادغو (زمره)ةدايس تحتف (متاحبو)
 ٍدنهم يأ (هللا دبع) لضفلل ىضقنا تاوامسلا (رابج دبعلو)

 ددؤسلاو العلا دوس هب متخاف مهولتي العلا يف (يلع)ىتأو

 '"'روملا يلذاشلاو مشاه نم ىبتجملا مامالا (نسحلا ابأ) ينعأ

 هز يلع نب نسحلا ىلإ ةبسنلا هذه نإف لوقلا اذه قيقحت دنعو :تلق

 .جلبألا ديزو «ىنثملا نسحلا :هيدلو نم الإ بقعي ملةفإك نسحلا نإف ءأطخ

 مه نسحلا اونبف » :'''يبهذلا لاق ءاّدحأ اوبقعي ملف نورخآلا هدالوأ امأو

 عم "”ءالبركب اولتقف هَّللا دبعو ءركب وبأو ءمساقلاو .ةحلطو «ديزو «نسحلا

 .بوقعيو ءدمحمو «نيسحلاو «نمحرلا دبعو ءورمعو «ديهشلا مهمع

 ىوس مهنم بقعي ملو «نسحلا ديسلا دالوأ نم روكذلا ءالؤهف ليعامسإو

 ةسمخ (نسحلا نب نسحلا ينعي) نسحللف «ديزو نسحلا نيلوألا نيلجرلا
 نيسح نب كلملا دبع لاقو «'*”0 ديز نب نسحلا وهو نبا ديزلو ءاوبقعأ دالوأ

 مساب اًدحأ مهنم ركذي ملو ةقاز نسحلا دالوأ ركذ نأ دعب - 0 يمصاعلا

 )١( :ص رامع ملاس ىلعل (هفوصت همولع هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ) باتك :رظنا ٠١

 هل «قشمدب ه 717/7 ةنس دلو خرؤملا «ماماإلا «يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم :وه (؟)

 :رظنا .هال18 ةنس قشمدب يفوتو «ةريثك تافلؤم بحاصو «ملعلا بلط يف تالحر

 1١١. /؟ :علاطلا ردبلاو 2٠٠١ /4 :ةيعفاشلا تاقبط

 .ابيرقت هيوذو هلآ عيمج عم نيسحلا دهشتسا اهعقوم يفو «ةفوكلا يبرغ يلامش عقت ةنيدم هيف

 مجعمو 27594 /7:ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا

 .غالا /" : نادلبلا

 .7179 / :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا (85)

 هدلوم «ةكم لهأ نم «خرؤم «يمصاعلا يكملا كلملا دبع نب نيسح نب كلملا دبع :وه (5)

 :هنع رظنا (ه١١١١)ماع يفوت ةيهبلا ررغلاو «دباوألا ديق :اهنم «بتك هل ءاهيف هتافوو
 .154 /5 : مالعألاو :2407/١ علاطلا ردبلا



 107 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نسحلاو ديز امه طقف نيلجر يف هنم بقعلا تاياورلا لك ىلعو » : -دمحم

 ءامهبقع ضرقنا نكل رمعو مرثألا نيسحلا نم اضيأ بقعأ دق ناكو «ىنثملا

 ينبا ديزو ىنثملا نسحلا نيصخشلا نيذه نم الإ طبسلا نسحلل قبي ملف
 رحبلا بزح حارش دحأ لاق كلذلو .'" هيث بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا

 نب دمحم ىلإ يلذاشلا بسن نم لوق ركذ نأ دعب - يلذاشلا نسحلا يبأل

 ءدمحم همسأ نم بقعي مل ةيلِيَو طبسلا نسحلا مامإلا نأ لاحلاو » : -نسحلا

 .""( رهاظ لسلستلا اذه يف طلغلاف اذه ىلعو

 :يناثلا لوقلا

 برغملا نيطالس "”ةسرادألا ىلإ هبسن نوعجري مهف :ةبراغملا لوق
 مث «رشع ثلاثلا دجلا (ىسيع) ىلإ ةقراشملا بسن عم نوقفتي ءالؤهو « ىصقألا

 نب رهزألا سيردإ نب رمع نب سيردإ نب ىسيع :نولوقيف ءهدعب نوفلتخي
 ريمأ نب نسحلا دمحم يبأ نب ىنثملا نسحلا نب هللا دبع نب ربكألا سيردإ
 هنأ الإ .'””*'دايع نبا لوقلا اذهب لاق نممو « هتك بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 دمحمل ةرهاطلا «ةيرذلا باتك ١:رظناو ”0٠١5/7 :يلاوعلا موجنلا طمس :رظنا ()

 .ل" :١/ يبالودلا

 ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط) : رظنا كلذكو «8 : ص رحبلا بزح حرش ىف رحنلا ةدالق :رظنا (0)

 نهوكلا دمحم نب نسحل (ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج ةامسملا

 0١. :ص ىلذاشلا يسافلا

 «بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هّللا دبع نب سيردإ ىلإ بستنت ةسرادألا ةلود ()
 ثيح برغملا وحن هجتاف (ه59١) ماع (خف) ةكرعم نم اجن نأ دعب زاجحلا نم رف يذلا

 اًمومسم تام ىتح همكح يف رمتساو «(ه1/7١)ماع ةسرادألا ةلود سسؤي نأ عاطتسا

 .(ها" )٠5 ةنس نييديبعلا دي ىلع تطقس ىتح مكحلا يف ةرسألا هذه ترمتساو (ه19/7١/)ةنس

 .١/7١7:ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالا :رظنا

 .ةيضرملا ةفيطللا يف الخاب نب دوادو «5 : ص ةيلذاشلا رثاملا ىف ةيلعلا رخافملا :رظنا (4)

 - ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ .يلذاش يفوص «يعفاشلا يلحملا دايع نب دمحم نب دمحأ :وه )0(



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا «داخر

 ؛ِهّللا دبع نب سيردإ نب رمع نب سيردإ نب ىسيع :لاقف «رهزألا سيردإ طقسأ
 ةلود سسؤم هللا دبع نب ربكألا سيردإ نأ خيراوتلا بتك يف مولعملا نمو

 سيردإ يمّس دلو املف «عباسلا رهشلا يف المح الإ هتوم دعب فلخي مل ةسرادألا

 حيحصلا قايسلا نوكيف ءرمع ربكألا سيردإ دالوأ نم سيلف ءرهزألاب بقلو

 سيردإ نب رهزألا سيردإ نب رمع نب سيرا نب ىسيع . لوقلا اذه ىلع

 نانثا نثا مهئامسأ هدع نوكي ا اذه ىلع ءانبو : ع بلاط ىب نب ىلع

 .رشع ةعبس مهف لوألا لوقلا يف امأ ''"نورشعو

 .(ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا) باتك فلأ ؛(يرصملا يهيونلا ىفطصم) هخيش نع -

 تاماركلا عماج :ةيشاحو ١6١«. :ص ةيلعلا رخافملا :رظنا .(ه97١1١) ةنس دعب يفوت

 :١79. ص قحلا ىلإ يتلحرو ١7« :ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا

 (ل ذ ش) يف سوماقلا ىلع هحرش يف يديبزلا ىضترم دمحم :لوقلا اذهل بهذ نممو )1١(

 نسحو «١:8ص رحبلا بزح حرش يف رحنلا ةدالق يف يدايصلا نباو ”07١ :ص

 يف ةقينرد دمحمو « 17 : ص عماجلا هدجسمو يسرملا سابعلا وبأ :١ هباتك يف يبودنسلا

 رهاوجلاو ةيهبلا رردلا يف يسيردإلا ىليضفلاو ١5« :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا

 عماج يف يلذاشلا يسافلا نهوكلا دمحم نب نسحو «يرامغلا قيدصلا دمحأو «ةيوبنلا

 باتك نع 154 :ص يف لقنو 2758: ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا

 اركذو افرشو ارخفو الضف هافكو : سيردإ نب سيردإ نب رمع ةمجرت يف ؛ سافنألا تولس »
 يكلاملا يرامغلا رابجلا دبع نب يلع يديس نسحلا ابأ نيدلا يقت ...خيشلا هتيرذ نم نأ

 مامالاو «راصقلا ذاتسألا هررح امبسح «هبسن يف قيقحتلا وه ام ىلع «يباذيعلا يلذاشلا

 نيدلا يقت وهو ءامهلبق «ةديفملا ةذبنلا » بحاصو ؛افصلا تاحفن » هباتك يف يئارصقألا

 يف هللا ءاطع نبا دنع امو «روكذملا يلذاشلا مامإلا طبس يناردنكسإلا دمحم هَّللا دبع وبأ

 نب دمحم قيرط نم هبسن عفر نم هريغو ؛ هتيلاد» يف يريصوبلا هعبتو « ننملا فئاطل »
 صن امك بقعي مل اذه دمحم نأل «هريغ و نراصقلا هيلع هبن ,.حضاو طلغ طبسلا نسحلا

 نبا دمحم ةيرذ نم هنأ نم بهاوملا حرش يف ام اذكو ؛هريغو ؛ هتسرهف 8 يف مزح نبا هيلع

 نب ناميلس انالوم عيبرلا يبأ خيشلل «ةروصقملا ةضورلا » يفو ءاضيأ حصي ال ةيفينحلا

 - نب سيردإ انالوم ىلإ هبسن يهتني هيلي يلذاشلا بطقلاو »:هصن ام تاّوحلا دمحم



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 نآلا ىلإ برغملا يف ةروهشم بسنلا رخآ ىلإ رابجلا دبع نم ةلسلسلا هذهو

 ىلإ بستنت يلام ةيروهمجب ىربكلا ءارحصلا يف نكست يتلا (نييفازغلا) ةرسأف

 يف يلذاشلل ةبراغملا بسن عم اهبسن دومع يف يقتلتو « تلي يلع نب نسحلا

 نب دواد نب متاح نب زمره نب ميمت نب رابجلا دبع :نولوقيف «رابجلا دبع هدج

 نب ىسيع نب دمحم نب دمحأ نب لطبب ىنكملا ىلع نب درو نب عشوي نب دمحم
 هللا دبع نب ربكألا سيردإ نب ىنثملا سيردإ نب رمع نب ثلاثلا سيردإ نب ىيحي

 ."'”و بلاط ىبأ نب ىلع نب طبسلا نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب لماكلا
 :تيبلا لآل يلذاشلا نسحلا يبأ ةبسن يف نوككشملا

 نب رابجلا دبع نب هللا دبع نب يلع يلذاشلا خيشلا » :'"”يدفصلا لاق

 - يلذاشلا نسحلا وبأ فسوي نب فسوي نب يصق نب متاح نب زمره نب ميمت
 - ةيقيرفأب ةيرق ةلذاشو ؛مال رخآلا يفو فلأ امهنيبو نيتمجعملا لاذلاو نيشلاب
 يف بستنا دقو «ةيلذاشلا ةفئاطلا خيشو «ةيردنكسالا ليزن .دهازلا .يبرغملا

 نب عشوي نبا :روكذملا فسوي دعب لاقف «بلاط يبأ نب يلع ىلإ هتافنصم ضعب
 اوم يلع نب نسحلا نب دمحم نب ىسيع نب دمحم نب دمحأ نب لاطب نب درب

 يسيقلا راّصقلا مساق نب دمحم هّللا دبع وبأ راظنلا خيشلا هررح امبسح ...سيردإ -
 .يلذاشلا بطقلا طبسل «ةديفملا ةرصتخملا ةذبنلا » نع القن يسافلا مث يطانرغلا

 :ناونع ىلع تنرتنإلا ةكبش ىلع نييفازغلا فارشألا بسن عقوم :رظنا )١(

 بستني نآلا ةدوجوملا يراصنألا ةلئاعو «1156153.5011683//:12112. 58

 يلذاشلا بسن يفف ريسي فالتخا قايسلا اذه يف ظحاليو نييفازغلا فارشألا ىلإ اهضعب

 نب دمحم نب دواد نب متاح » نييفازغلا بسن يفو « عشوي نب فسوي نب يصق نب متاح »
 ( معصوب

 «نيطسلف ىرق نم دفص ةدلبب دلو «نيدلا حالص ؛يدفصلا هّللا دبع نب كبيأ نب ليلخ :وه (0)
 :2549/١4 ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا .(هال154) ةنس يفوت «فيناصتلا ريثك «خرؤم بيدأ

 .571 /7 : مالعألاو



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هلق

 ناكو «تبثي الو ءحصي ال ءلوهجم بسن اذه '''نيدلا سمش خيشلا لاق

 ."'”( ةقيقحلا نم هفيلاوت يف لاق امم ريثك كرتو .هكرت هب ىلوألا

 دبع نب هللا دبع نب يلع » :لاقف (ليذه) ةليبق ىلإ "”نقلملا نبا هبسن دقو
 ةيردنكسلا ليزن دهازلا ريرضلا يلذاشلا يلذهلا نسحلا وبأ فسوي نب رابجلا

 يبأ نب يلع نب نسحلا ىلإ هتاففنصم ضعب يف بستنا «ةيلذاشلا ةفئاطلا خيشو

 نب دمحأ نب لاطب نب درب نب عشوي نب :روكذملا فسوي دعب لاقف «بلاط
 .“*6 بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب دمحم نب ىسيع نب دمحم

 هوديرمف ءاضيأ هبسن يف اوفلتخاو» :'”ريهظ يهلإ ناسحإ لاقو

 نب يلع نب نسحلا ىلإ هبسنب نولصيو فارشألا ىلإ هنوبسني هب نوقلعتملاو
 ,'"”ءالؤه ريغ هبسن يف ككشو «''"( ةيفوص ةقيرط لك لهأ ةداعك «بلاط يبأ

 .يبهذلا ماماإلا هخيش هب ينعي ()

 .157 ١41/5١- :تايفولاب يفاولا (6)

 نم :نقلملا نباب فورعملا «نيدلا جارس «يعفاشلا يراصنألا دمحأ نب ىلع نب رمع :وه 6

 .(ه5١٠8) ةنس ةرهاقلا يف هتافوو هدلوم «لاجرلا خيراتو هقفلاو ثيدحلاب ءاملعلا رباكأ

 76 : مالعألا :رظنا

 .785 :ص .ءايلوألا تاقبط :رظنا (5)

 فرعت هترسأو «(ه11777) ماع (توكلايس) يف دلو يناتسكاب ملاع «ريهظ يهلإ ناسحإ :وه (6)

 ةنيدملا يف ةيمالسإلا ةعماجلا نم ةعيرشلا ةيلك نم جرختو «ثيدحلا لهأ ىلإ ءامتنالاب
 مامتإ :رظنا .ه1٠5١/ ةنس لتق ىتح ةلاضلا قرفلا ىلع درلا يف هرمع ىضمأ دقو «ةرونملا

 .77 : ص مالعألا

 .770 :ص فوصتلا يف تاسارد (3)

 .خ- ةلمكتلا ةلص يف ينيسحلا دروأو » :ةيشاحلا يف ١5/4" :مالعألا يف ىلكرزلا لاق 60

 نب دمحأ نب لاطب نب درب نب عشوي نب فسوي نب رابجلا دبع نب هّللا دبع نب يلع :هبسن
 .هتركذ يذلا هبسنو » :لاق مث ؛« بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب دمحم نب ىسيع نب دمحم

 نسحلا وبأ » :1١/577":ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يفو ««رظن هيفو هبتك ضعب يف هركذ

 - هتيمست نإف رمألا ناك امهمو ...يليورزلا فيرشلا رابجلا دبع نب هللا دبع نب يلع



 «1 ةيلذاشلا هتقيرطو , هعابتأ رهشأو يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :هلوقب -ةفشاكملا قيرط نع -شيشم نبا هخيش كلذب هريخأ ىتح اًمولعم

 لك هللا لوسر ىلإ يبسن ركذف ءرابجلا دبع نب هّللا دبع نب يلعب ابحرم »
 يف كش سنوت ىلإ مدق امل يلذاشلا نأ اًضيأ لوقلا اذه يوقي اممو «''”« اًميلست

 هيقفلاو ايركز ىبأ ريمألا ناطلسلا رمأب اًسلجم اودّمعف « سنوت ءاهقفو ءاملع هبسن

 رف ءا ّ . 5 030 1
 . ا هيلع مهبيجي خيشلاو اًرارم هبسن نع هولأسف ) ءاربلا يبأ

 لاق «ىلذاشلاب هتيمست ىلوت يذلا وه ىلاعت هللا نأ ىلذاشلا معزيو

 درفنملا ىنعي - ةمجعملا لاذلا ديدشتب- ىل ًذاشلا تنأ امنإ «ىلذاشلاب كتيمس

 لقن امك ةنيدملل ةبسنلا وه هتيمست ببس نأ لقني ةرمو 17( ىتبحصو ىتمدخل

 ىمست ةدلب اهب نكساو ءايقيرفأ ىلإ لحترا يلع اي » : هلوق شيشم نبا هخيش نع

 نا ىلذاشلا كيمسي نيو هللا نإف «ةلذاشب

 افيرش ابسن هل نولعجي هوديرمو «يشكارم لصأ ىلع ريشت ةبسنلا ليبس ىلع يليورزلاب -

 يف فوصتلا باتك :رظناو «« مالسلا هيلع يبنلا ىلإ نسحلا قيرط نم هبسن نودري مهف
 7؟ا/: ص يدنسلا رداقلا دبعل قيقحتلاو ثحبلا نازيم

 )١( :ص ةيلعلا رخافملاو 2575 : ص رارسألا ةرد :رظنا ؟١.

 «ةعامجلا يضاق «يودهملا يخونتلا ءاربلا نب زيزعلا دبع نب ىلع نب مساقلا وبأ :وه (؟)

 ةساير تهتنا هيلإ ؛مولعلا عاونأ يف كراشملا ظفاحلاو «مالسإلا ءاملع دحأ مامهلا مامإلا

 «نيفيرشلا نيمرحلاب عمسف (ه175) ةنس قرشملل لحر مث هدلب خياشم نع ذخأ «ملعلا
 وبأ اهاحلاصو اهاملاع اًرخف ةيدهملا ىفكو :يناجتلا ةلحر يفو ...ةيردنكسإلاو «ةرهاقلاو

 ١941١. /١:ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا .ءاربلا نب مساقلا

 .58 :ص رارسألا ةرد (*)

 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 257 : ص ةيلعلا رخافملاو 2.78: ص رارسألا ةرد :رظنا (4)

. 

 .7١؟ : ص ةيلعلا رخافملاو «7 :ص راربألا ةفحتو رارسألا ةرد :رظنا (0)



 « دقئو ضرع » ةئلذاشلا ها

 :هدلوم

 رثكأ كلذ ىلعو ءىصقألا برغملاب ا ةنيدم نم برملاب 0( رامُع)

 الا رقأ نيمجرتملا ضعب ركذ دقو :«نيرخأتملاو نيمدقتملا نم هل نيمجرتملا

 :اهناكمو .هتدالو ةنس يف ةفيعض ىرخأ

010) 

(00 

 رف

460 

 (0 (ه١091) ةنس دلو هنأ ليق دقف هتدالو ةنس ىف امأ
 ةنس لب ليقو ؛

 سورعلا جاتو 250 : ص رحنلا ةدالقو 2٠١ : ص ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا :رظنا

 :صص يمالسإلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأو 2770” :ص طيحملا سوماقلا حرش

 ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملاو «775 : ص ريهظ ىهلإ ناسحال فوصتلا ىف تاساردو 5

 ةقيرطلاو 217 :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 5١« :ص يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو

 باتك يف امأ 235577 : ص ةيلذاشلا داروأ يف ةيلعلا ةحفنلاو ١5« :ص اهمالعأو ةيلذاشلا

 نبا وهو ١ :لاق مث (ه5557) يهو هتافو ةنس ركذ امنإو هتدالو ةنس ركذي مل هنإف رارسألا ةرد

 رظنا (ه097)ةنس هتدالو نوكت ةنس (717) هتافو دنع هرمع نأ ىلعف « اهوحنوأ نيتسو ثالث

 ١. 975 2055 ١ص

 2٠١ :ص ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا 257 :ص راربألا ةفحتو رارسألا ةرد :رظنا

 ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج ةامسملا ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو

 طيحملا سوماقلا حرش سورعلا جاتو 257 : ص يلذاشلا يسافلا نهوكلا دمحم نب نسحل

 فرصتلا يف تاساردو 2١77 : ص يمالسإلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأو 27707 : ص

 اهمامإو ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملاو «704 /4 :مالعألاو ,775 : ص ريهظ يهلإ ناسحإل

 ةيلذاشلا ةقيرطلاو 2١177 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 27١ :ص يلذاشلا نسحلا وبأ

 .177 :ص ةيلذاشلا داروأ يف ةيلعلا ةحفتلاو ١5« : ص اهمالعأو

 ةريزج هبش نع ةرابع يهو «ىصقألا برغملا يلامش يف قراط لبج قيضم ىلع ةلطم ةئيدم
 :م418١ ةنس نويلاغتربلا اهيلع ىلوتسا «بونجلا ةيحان نم لابجلا اهب طيحت «قيضملا يف
 نم اددع تجرخأ «نآلا ىلإ مهيديأ يف ةنيدملا لازت الو م١168 نابسألا اهيلع ىلوتسا مث

 : رظنا .مهريغو (افشلا) باتك بحاص يبصحيلا ورمع نب ضايع لضفلا وبأ : مهنم ءاملعلا

 ربخ ىف راطعملا ضورلاو 2784/7 : ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ىف ةدراولا نكامألاب فيرعت

 1 | ."0 :ص راطقألا

 - ىف رامع ملاس ىلع هنع هركذ يجقواقلا نساحملا يبأل رهزلا ةصالخو رينملا ردبلا :رظنا



 ىرخأ ٌلاوقأ تليق دقف :هتدالو ناكم ىف امأو «'"”كلذ ريغ ليقو '"(هدال1) 000
 (نارفعز) لبج يف عضوم يهو ؛(ةلذاش) يف دلو هنأ مهضعب ركذ دقف «ةفيعض

 : يلذاشلل اًحدام يريصوبلا لاق يلذاشلا ىمسي اذهلو «سنوت دالب يف

 "'دلوملا يلذاشلاو مشاه نم ىبتجملا مامإلا نسحلا ابأ ينعأ

 تاسارد هباتك يف ريهظ يهلإ ناسحإ هلقن ام :اًضيأ ةفيعضلا لاوقألا نمو

 (ةتبس) برق ةيقيرفأ ىرق نم (نامع) ةيرقب دلو هنأ ” :رخآ اًلوق '*”فوصتلا يف
 (نامع)ةملك نيب فيحصت لصح هلعلو ««اضيأ ىصقألا برغملا نم يهو
 .(ةرامغ) ةملكو

 يلذاشلا مسا زورب لبق- هينكاسو (ةّرامُع) لبج خيرات ىلع علطملاو

 : تافقو ةدع هفقوتسي -عابتأ هل يفوصك

 هاكحو 8 :ص رحنلا ةدالقو 0 : ص (. .هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وب ,أ) هباتك -

 ١6". /4:مالعألاو ءال٠ " :ص (طيحملا سرماقلا حرش سورعلا جات) يف رخآ الوق يديبزلا

 ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 214177 : ص ةيكزلا رونلا ةرجشو «486 /١:سافنألا ةولس :رظنا )١(

 نهوكلا .دمحيم نس نسحل ةيلذاشلا ةدأسلا تاقبط ىف ةيلعلا تاماركلا عماج ةامسملا

 ظ .15 :ص يلذاشلا يسافلا

 ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط يف ءاج امك (ه١50) هتدالو ةنس نأ اًدج ةفيعضلا لاوقألا نمو (؟)

 رون)باتك نع القن ١ : ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج ة ةامسملا

 ىلع هتدالو تناكو :هلوق 11 : ص يف ركذ هنأ ليلدب يعبطم أطخ اذه لعلو .(راصيألا

 ا ٠0 /؟؛ : فيحصت هنإ لاقو ىلكرزلا اًضيأ كلذ ىلع هبن دقو ,(ه0ا/١) ةنس حيحصلا

 ١1 : ص طيحملا سوماقلاو ,97 :ص عماجلا هدجسمو يسرملا سابعلا وبأ :رظلنا وف

 : رخآلا هباتك يفو 277١7 : ص طيحملا سوماقلا حرش سورعلا جات يف يديبزلا هيلع درو

 لوقلا اذه باحصأ نأ يديبزلا هبتو 77 : ص ريبكلا بزحلا رارسأ ىلع ريصبلا فراعلا هيبنت

 ةدالق :رظنا و «ةلذاش نكسو ةرامغب أشن هنإف نكسملا دلب نيبو أشنملا دلب نيب اوقرفي مل

 دبعل ةيرصعلا ةايحلاو فوصتلاو «7١5757/1:ةيمالسالا فراعملا ةرئادو غ5 :ص رحنلا

 .514١:ص ينرقلا يلغرف ظيفحلا

 ١١6. : ص (ءايلوألا يف لوصألا عماج) هباتك يف يوناخشمكلا نع هلقن دقف 510 :ص :رظنا (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «0114

 :ةسرادألا تيب نم عرف اهنكس ىصقألا برغملا نم (ةرامُع) ةقطنم نأ ١-
 :برغملا دالبب ةسرادألل ىلوألا ةلودلا

 سيردإ ةلودلا سسؤم لوحت دقو ءا#' يلع نب نسحلل ةسرادألا بستتي

 دالب ىلإ «بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب هللا دبع نب ربكألا
 تيبلا مامأ يولعلا تيبلا اهيف مزه ىتلا (ه79١) ماع (خف) ةكرعم دعب برغملا

 هدالوأ هدعب نم مكحلا بقاعتو ءاهكلم برغملا دالب ىلإ هجوت املف «يسابعلا
 أجل ةرسألا هذه نأ الإ «نييديبعلا دي ىلع (ه1١7) ماع مهتلود تطقس ىتح

 نب رهزألا سيردإ يدلو مساقلاو رمع دالوأ مهو (ةرامغ) دالب ىلإ اهضعب

 ناديعت «نيتلود نوكت نأ دعب اميف ةرسألا هذه تعاطتسا دقو «ربكألا سيردإ

 : برغملا دالب يف ةسرادألا مكح

 :فيرلا دالبب ةسرادألل ةيناثلا ةلودلا

 دي ىلع (ه175) ماع فيرلا دالبب ةسرادآلل تناك يتلا ةلودلا هذه تماق

 .«(ساف) ادع ام اهلك برغملا كلمف «فيرلا ةسرادأ ريبك ءدمحم نب مساقلا

 سافب الوأ مهل تناك امك دادبتسالاو لالقتسالا ليبس ىلع مهل نكت مل اهنأ الإ

 اوناك دقف «برغملا دالب ىلع بلغتملا رظن تحت اهيف اوناك امنإو «برغملاو
 ."'”(هالا/5) ماع تطقس دقو «ةيقيرفإ باحصأ ةعيشلل اعبت

 :دومح ىينب ةلود ةسرادألل ةثلاثلا ةلودلا

 ماع ضارقنالا ىلع سلدنألاب ةيمأ ىنب ةلود تفرشأ امدنع

 ا"ءلع :امهو سيردإ لآ نم نالجر سلدنألاب ناك (ه400

 -١؟١/١٠5:ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا و 255/4 :نودلخ نبا خيرات :رظنا (1)
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 - ةرمالا يف ىقب بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب سيردإ نب سيردإ



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نبا رمع نب هللا ديبع نب ىلع نب دمحأ نب نوميم نب دومح انبا '''مساقلاو

 نيح ربربلا عم اوزاجأف ةرامغ نم اناكو «لوألا سيردإ نب ىنثملا سيردإ

 مهل راصو ءرمألا ىلع كلذ دعب مهوبلغ مث ةيمأ ينب ةرهاظم يف اوزاجأ
 ماع يف تداع مث (ه551) ةنس ىلوألا مهتلود تعطقناو «سلدنألا كلم

 "”نيمثلملا ءاليتسا مت ىتح سلدنألا دالب ىلع ةمكاح ترمتساو (ه459)

 سيردإ لآ ةلود تهتنا اهطوقسبو «"”(ه475) ماع سلدنألاو برغملا ىلع

 .ءافتخالاب اوذالو «برغملا لئابق يف اورهصناو «مهعمج قرفتو «برغملاب
 هنم مهتغبص تلاحتساو «ةالولا شطب نم مهسفنأ ىلع اًفوخ مهباسنأ اوفخاو

 .(7ةوادبلا ىلإ

010) 

000 

 هر

00 

 يفاولا :هنع رظنا .(ه04٠1) ةنس مامحلا ىف ةبلاقصلا هناملغ هلتقو ارهش نيرشعو نيتنثا-

 .717/9 /117/ :ءالبنلا مالعأ ريسو 204 / 7١ :تايفولاب

 نب رمع نب هّللا ديبع نب يلع نب دمحأ نب نوميم نب دومح نب مساقلا نومأملا : وه

 امل ةفالخلا ىلوت بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب سيردإ نب سيردإ
 هيخأ نبا هيلع جرخ «نيئس رشعب يلع هيخأ نم نسأ ناكو نومأملاب بقلتو هوخأ لتق
 يفاولا :هنع رظنا .مساقلا لتق ىلإ تلآ ىتح بورح مهنيب تلصحو «يلتعملاب بقلملا
 .157/117 : ءالبنلا مالعأ ريس و «7//41 5 : تايفولاب

 ءارحصلا اولخدف ؛ريصن نب ىسوم عم برغملا اولخد «ريمح ىلإ نوبسني لئابق ةدع مه
 اوناك مهنأل نيمثلملاب اومسو «(ه4114) ةنس ةلودلا هذه ةيادب تناك مث ءاهونطوتساو

 نومسي اوناكو «كلذ ريغ ليقو برعلا لعفي امك «دربلاو رحلا نم ءارحصلا يف نومشلتي

 دي ىلع هتلود تطقسأ يذلا «نيفشات نب فسوي :اهتالو رهشأ نمو «نيطبارملاب اًضيأ
 .الا" ال ١/ 6 :ةياهنلا ةيادبلاو 2717١ /4 : خيراتلا يف لماكلا :رظنا .نيدحوملا

 /4:يلاوعلا موجنلا طمسو 2195 .777/ 5 :نودلخ نبا خيرات :ةلودلا هذه نع رظنا

 لهأ نساحم ىف ةريخذلاو 257١ / ١:ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالاو 7

 .4"/١:بجعملاو «9ا//١ :ةريزجلا

 .196 /5:نودلخ نبا خيرات :رظنا



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا «15)

 :تيبلا لآل بصعت اهيف ناك ةعقبلا هذه نأ -؟

 ليملا نإف هلوح امو (ةرامُغ) لبج يف ربربلل يسيردإلا تيبلا ةرواجمل اًرظن

 لاق «مهريغ نع ميلقإلا كلذ ناكس زيمي اًعباط حبصأ مهبحو تيبلا لآل

 نيينسحلا ءالؤهل داقنت دالب يهو ةرامغ لابج١ :'”يشكارملا دحاولا دبع

 . "6 اطرفم اميظعت مهنومظعي اهلهأو

 سيردإ دالوأل عيشت ةرباربلاو ةبراغملا سوفن يف ناكو » :نودلخ نبا لاقو

 . 7( ثراوتم

 نع اهراتخيو «رايدلا كلت ىلإ أجلي ناك يسيردإلا تيبلا نإ لب :تلق

 .نيجراخلا ماكحلا نم هؤادعأ هدراط املك اهب يمتحيو ءاهريغ

 اهنم ناك يتلا ةقطنملا كلت ناكس يف رثأ ينسحلا تيبلل عيشتلا هذهو

 قرشملا يف دوجوملا ضفرلا عيشت جورخل اًببس ريثأتلا اذه نكي ملو «يلذاشلا

 اًببس برغملا يف رشتلا اذه ناك امنإو «ينيسحلا تيبلل مهعيشت يف يمالسإلا

 مهل عيشتلا اذه رمتسا كلذلو «لاجرلا سيدقتو .فوصتلا بهذم جورخل

 مهيف نودقتعي نيفرخملا نم اًريثك نإ ىتح ءايقيرفأ دالب يف رصعلا اذه يف ىتح
 .ءاقستسالا بلطل مهيلإ نوتأيف «مهتاعدل ةباجتسالا مهنظك ةدساف تاداقتعا

 «بونذلا مهيلع بتكت ال مهنأو «كلذ وحنو ةيرذلا حالصو «ةلاضلل ءاعدللو

 دافحأ مهنأل ةشورفم ةزهاج ةنجلا يف مهنكامأ نأو «نولوقي امب نوذخاؤي الو

 ملعتو «شكارمب دلو «خرؤم :نيدلا يبحم «يشكارملا يميمتلا يلع نب دحاولا دبع :وه )١(2

 صيخلت يف بجعملا) هباتك ىلمأو «قرشملا نادلب ضعب يف لوجتو «سلدنألاو سافب

 ةنس يفوت «ه١77 ةنس «يسابعلا رصانلا ةصاخ نم ريزو بلطل ةباجإ (برغملا رابخأ
 . 3 / :مالعألا :رظنا .(ه540)

 .١/17:بجعملا :رظنا (0)

 ٠١5/78. خيراتلا يف لماكلاو ,197/56 ., 57/4 4:/21١957 :نودلخ نبا خيرات :رظنا 6(*)



 «100 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .23)ونلع هللا لوسر

 : تيبلا لآ نم ءايلوألاو نيئبنتملا نم ريثك روهظ تدهش دق اهنأ -*

 ولغو «(ةرامُع) لابج يف ينسحلا تيبلا ةماقإ نم نيتقباسلا نيتمدقملا دعب

 ىلع ةبترتملا جئاتنلا دحأل لصن .ةرواجملا قطانملا ىلع مهريثأتو .مهب اهلهأ

 امو ىصقألا برغملا دالب يف ءايلوألاو «نيئبنتملا نم ريثك جورخ يهو «كلذ

 دعب ءالؤه ةرامغ يف تناكو ١ :نودلخ نبا لاق «سلدنألا دالب نم اهرواج

 : ةلثمألا ضعب كيلإو «''”«نوؤبنتم مهيف ناكو «مهريغل اهب اوماق لود مالسالا
 :هرمأ نم ناك امو '"”سرفلا نبا ةروث - ١

 «سلدنألاب ءاملعلا ةقبط نم سرفلا نب نمحرلا دبع نب ميحرلا دبع ناك
 .مايألا ضعب يف يدحوملا روصنملا بوقعي سلجم رضحو «ءرهملاب فرعيو

 كلهم دعب مث «ةدم ىفتخاو سلجملا نم جرخف «هتبقاع يشخ امب ملكتو

 ال » :ِةاِلَي هلوقب دارملا يناطحقلا هنأ ىعداو ةمامإلا لحتناو ءرهظ روصنملا

 امم ناكو «' 5« هاصعب سانلا قوسي ناطحق نم لجر جرخي ىتح ةعاسلا موقت

 : هلوق رعشلا نم هيلإ بسن
 للجلا ٍثداحلا عوقول اوبهأت يلع نب نمؤملا ءائبأل الوق

 لودلل بالغلاو لوقلا ىهتنمو اهملاعو ناطحق ديس ءاج دق

 لمعلاو ملعلا رحب يهنلاو رمألاب مهقئاس وهو ةاصع عوط سانلاو

 ٍليملاو غيزلا ّلهأ لذاخ ُهللاو هرصان هّللاف هرمأ اوردابو

 :ناونع ىلع تنرتنإلا ةكبش ىلع نييفازغلا فارشألا بسن مقوم :رظنا )١(

 آ1 10 ://1156153 . 3010685 06

 .581/57:نودلخ نبا خيرات :رظنا (0)

 ديعس نبال برغملا باتكو «؟18/7١5؟:ىصقألا برغملا لود رابخال اصقتسالا :هنع رظنا ()

 .؟1؟/ 14 :تايفولاب يفاولا و «7/١١١:يبرغملا

 191٠١, :ح ملسمو 21/١١4 :ح يراخبلا هجرخلأ (8)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا «0156//

 اهب بصنف شكارم ىلإ هسأر قيسو هولتقف شويجلا هيلإ رصانلا ثعبف

 .”ةنعفلا تنكسو

 نب لمحم همسأو «نييديبعلا نم لجر (ه٠١6) ةنس ىف اضيأ راث دقو - ؟

 هديفح راثف «رصمب ةعيشلا ءافلخ رخآ وه دضاعلا اذهو «دضاعلا نب هللا دبع

 باوبأ دحأ ةعيرشلا بايب هسأر قلعو ءلتقو هب رفظف هَّللا دبع نب دمحم

 ف دا ٠
 . هدسج قرحاو ع« ساف

 هنأ ىعداو (ةرامغ) لابجب قورحملا اذه دلو راث (ه )51١ ةنس يف مث ٠-

 اشيج رصانلا هيلإ ثعبف «ةيدابلاو لبجلا لهأ نم ريثك قلخ هعبتو «يمطافلا
0 07 
 . لتفو ؛هب رفظف

 يماتكلا نيجاوطلا يبأ نب دمحم (ةرامغ)لابجب راث (ه175) ةنس يف مث - 4

 عرشو ةوبنلا ىعدأ مث .ءاغوغلا هعبتف «ءايميكلا ةعانص ىعدا « يبنتملا

 اوذبنف هثبخ ىلع اوعلطا مث «هوعبات رثكف «ةذوعشلا نم اعاونأ رهظأو «عئارشلا
 (4)-ا . : هدا .. 000

 . ةليغ ةرباربلا ضعب هلتق مث «مهنع رفف ةتبس ركاسع هيلإ تفحزو ؛هدهع هيلإ

 نب مالسلا دبع دمحم يبأ لتق يف ببست يذلا وه اذه نيجاوطلا يبأ نباو

 .'”(ةرامغ) لابج نم (ملعلا) لبجب (ه5717) ماع يلذاشلا خيش شيشم

 ءامهريغو يلذاشلاو «يلذاشلا خيش شيشم نب مالسلا دبع مهسأر ىلعو «دالبلا

 .,7777/5:نودلخ نبا خيرات :رظنا 200

 خيراتو 2١05/8 : بيطلا حمنو 27١9/7 : ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا :رظنا 00

 .7/4١٠:نودلخ نبا

 7١19. /7 : ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا :رظنا 0

 2791/57: نودلخ نبا خيرات «774 / 7 :ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا :رظنا (5)

 ٠١٠١. :ص برغملا ءايلوأ ريهاشم يف برطملاو

 .777 2775 /7؟ :ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا :رظنا (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .يفوصلا ركفلا روهظل أيهم ماعلا وجلا نإف

 :هتأشن

 ناكو ١ ءىصقألا برغملاب (ةرامغ) ميلقإ نم هدلبب يلذاشلا نسحلا وبأ أشن

 عباصأ ليوط «نيضراعلا فيفخ «.ةماقلا ليوط ءمسجلا فيحن ء؛نوللا مدآ

 ضعب هفصو دقو «''"مالكلا بذع ناسللا حيصف .«يزاجح هنأك نيديلا

 ءمهنم أطخ فصولا اذهو «''”هتأشن ذنم رصبلا فوفكم ناك هنأب نيمجرتملا

 : كلذل دهشيو رصم ىلإ همودق دنع اًرخأتم الإ رصبلا فكب بصي مل هنإف

 يف اًمالك هيلع تضرعف يتحايس يف ءايلوألا ضعب تيقل » :يلذاشلا لوق

 باهذب نبقاعتل ؟تلعف مل ىلع اي يل ليقف «تامو لجرلا حاصف ديحوتلا

 اي :لاقف «ءيسرملا سابعلا وبأ يديس هيلع لخدو خيشلا فك املو :لاق ءكرصب

 هلإ ال يذلا هّللاب ءاّرصبم يلك ترصف يتريصب ىلع يرصب سكعنا «سابعلا ابأ
 كنس مك :هل لاق «مهلضفأ تنأو يباحصأ نم لضفأ ينامز يف كرتأ ام وه الإ

 كيلع تيقب :هل لاقف ءةنس نوثالث هنأ كشوي «يديس اي :لاق ؟سابعلا ابأ اي

 لوقن نأ عيطتسن ةصقلا هذه ىلعف «''”« يدعب نم ةيقيدصلا ثرتو ماوعأ ةرشع

 عبرأب رصم ىلإ هلوصو دعب يأ «(ه147) ةنس يف ةململا هذهب بيصأ هنأ

 لامج نب نيسحلا نيدلا يفص لوق هرصب فك رخأتل دهشي كلذكو 17 تاونس

 .؟؟7 : ص ةيلعلا ةحفنلاو ٠١« :ص ةيلعلا رخافملا و ١7« :ص رارسألاةرد )1١(

 .8/5 :ينارعشلل ىربكلا تاقبطلاو ,1ا/٠ /؟ :ةيردلا بكاوكلا :رظنا )3

 وبأ باتك :يف هل ىمعلا لوصح تقو يف بيوصتلا اذه رظناو 5١« :ص ةيلعلا رخافملا 9«6*)

 فوصتلا يف تاساردو 2,068 : ص ىبودئس نسحل عماجلا ةذجحبسو ىسرملا سابعلا

 نيدلا لامجل يمالسإلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأو ,«؟75 :ص ريهظ ىهلإ ناسحإل

 ١18١. : ص لايشلا

 18١. :ص لايشلا نيدلا لامجل يمالسإلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ :رظنا (5)



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا م1.

 ىلإ ءاج دق ناك ...يلذاشلا يلع نسحلا ابأ خيشلا تيأرو ١ : ''”يجرزخلا نيدلا

 ىلإ ءاج نأب يلع قدصتو «ةئيهلا ليمج «ةروصلا ليمج ءريصب وهو رصم رايد

 ."”(هل هتيؤر لوأ وهو «ةفارقلاب يناكم

 :ملعلل هبلط

 اًعلضتم «ةعيرشلا مولعل اًبلاط هتأشن ةيادب يف ناك هنأب ةقيرطلا عابتأ هفصو

 مل هنأو «بادآو ءلوصأو ءوحنو .«ثيدحو «ءريسفت نم اهنونفل اًعماج ءاهب

 ءاطع نبا لاق «ةعيرشلا مولع يف ةرظانملل دعي ناك ىتح موقلا قيرط يف لخدي

 «ةريثكلا تاحايسلا هل ...ىضقألا برغملاب هؤشنم » :يردنكسلا هّللا

 ناك ىتح هّللا قيرط يف لخدي مل «ةريزغلا مولعلاو «ةليلجلا تالزانملاو

 ." « ةمج مولع اذ «ةرهاظلا مولعلا يف ةرظانملل دعي

 اهنونف قئاقدل اًعماج ةرهاظلا مولعلاب اًفراع اًملاع ناكو » :دايع نبا لاقو

 وحنو .لوصأو هقفو ريسفتو ثثيدح نم ءاهنويعو يناعملا راكبأل اًضتفمو

 .هدلبب أشن ) :'
 ع

 ”يوانملا لاقو «'؟” بدأو ةمكحو لوقعمو ةخلو فيرصتو

 مث ءاّريرض هنوك عم اهيلع رظاني راصو ءاهنقتأ ىتح ةيعرشلا مولعلاب لغتشاف

 ليزن يكلاملا ,ءيفوصلا ءروصنملا يبأ نباب فورعملا «يلع نب نيسحلا نيدلا يفص :وه )1١(

 .(ه587) ةنس يفوت «(ةلاسرلا) باتك :هراثآ نم «يسرملا سابعلا يبأ ذيملتو ءرصم

 .199/17 :نونكملا حاضيإو 2157/١ :نيفراعلا ةيده :رظنا

 :١١9. ص يرجهلا عباسلا نرقلا يف ءايلوألا ريس (؟)

 )*(  :ص نئملا فئاطل ٠١9.

 ١9. :ص ةيلعلا رخافملا (4)

 يوانملا مث يدادحلا نيدباعلا نيز نب يلع نبا نيفراعلا جات نب فوورلا دبع دمحم :وه (9)

 نينامث وحن هل «فينصتلاو ثحبلل ىوزنا .نونفلاو نيدلاب ءاملعلا رابك نم «يرهاقلا
 مجعمو 27١4 /7:مالعألا :رظنا .ه١7١٠ :ةنس اهب يفوتو «ةرهاقلا يف شاع ءافنصم

 1١١. /0 نيقلؤملا



 هش ةيلذاشلا هتقيرطو «, هعابتا رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ."'0( فوصتلا جاهنم كلس

 ولغلاو بصعتلا نم ةيلاخ ةيعوضوم ةءارق يلذاشلا ةمجرتل ئراقلاو : تلق

 محازي ملو ,فوصتلا مولع ىلع ةبصنم هرغص ذنم هتيانع تناك يلذاشلا نأ دجي

 : ةيلاتلا نئارقلل ءرخآ اًئيش ةبغرلا هذه

 :رمهاظلا مولع ىلع هرصع يف فوصتلا ةدايس ١--

 تجرخأو «فوصتلا تنضتحا يتلا تائيبلا نم برغملا دالب تناك دقف

 رود مهل ناكو يمالسإلا قرشملا ىلإ اورجاه نيذلا فوصتلا زومر نم اًريثك
 زومر نم ناك دقف «دالبلا كلت يف يلمعلاو يفسلفلا فوصتلا عويش يف

 بيعش نيدم وبأو .“” رونلي نب ىزعي وبأو :'' مزارح نب نسحلا وبأ :فوصتلا

 ىلإ انرجي رمألا اذهو «مهريغو «يجابلا ديعس وبأو «شيشم نباو «ثرغلا

 بابسألا هذه عاجرإ نكميو ؛فوصتلل اهريغ نم ليمأ دالبلا هذه نوك ببس
 : نيببس دحأل

 :تيبلا لآل بستنت لود مايق :لوألا ببسلا

 ىلإ (ه117/) ةنس نم ىصقألا برغملا يف ةيولعلا ةسرادألا ةلود تماق دقف

 تيبلا لآل بسنلا يعدت يتلا ةيعيشلا نييمطافلا ةلود تماق مث ء(ها"1) ةنس

 ةدايسلا هذهل دب الو «يمالسإلا برغملا ىلع اهترطيس تطسبو «(ه794) ةنس

 ىلإ رظناو ١١1517 /4 :نانجلا ةآرمو « 47١ /؟ :ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا )١(

 ةيلذاشلا داروأ يف ةيلعلا ةحفنلاو « 594 : ص رامع ملاس ىلعل يلذاشلا نسحلا وبأ باتك

 ١7. : ص يبودنس نسحل عماجلا هدجسمو يسرملا سابعلا وبأ باتكو 2777 : ص

 «ساف ةئيدم ءاهقف نم «مهزارح نبا ليق امبرو «ءاحلا رسكب مهزرح نب نسحلا وبأ :وه (6؟)
 ةيعفاشلا تاقبطو 24 : ص تايفولا :رظنا .هد509 ةنس ىفوت «نيدم وبأ هنع ذخأ

 ش ْ .١؟5 /5:ىربكلا

 :ةوارغم دالب نم ايغات ةيرق نيفد يريمزهلا يلاكدلا هللا دبع نب نوميم نب رونلي :وه 6(
 :رظنا .هدال7 :ةنس يفوت «برغملا يف نيرهتشملا داهزلا دحأ :ىزعي يبأب فورعملا

 :7١8/48. مالعألا
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 .دئاقعلاو تادابعلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمل ةفلاخم راكفأ روهظ نم

 «ةدسافلا دئاقعلا نم ريثك يف عيشتلا بناج ىلإ ريسي يذلا فوصتلا بهذمك

 ءارالاو ةينسلا ئدابملا نم اًجيزم ناك يذلا فوصتلا يقب لودلا كلت تلاز املف

 .سانلا نم ريثك طاسوأ يف «ةيعيشلا

 : يمالسإلا ملاعلا فعض :يناثلا ببسلا

 نع اهضعب لغش ةريثك لود ىلإ يمالسإلا ملاعلا ماسقنا رصعلا اذه دهش

 يفو ماشلا يف نيملسملا دالب ىلع يبيلصلا وزغلا يف ببست امم «رخآلا ضعبلا

 ضعب ىلع بلغ يذلا- وجلا اذه يف «برغملا دالبل ةرواجملا سنوت
 حار -نيملسملا ةرصنو عمتجملا حالصإ كرتو ةيمازهنالا حورلا نيملسملا

 يف ةيفوصلا تاكرحلا ترثكف ء.دهزلاو ةدابعلاب مهسفنأ نولغشي ضعتبلا

 راشتنا ىلع ادعاس -امهريغو- ناببسلا ناذه «عباسلاو سداسلا نينرقلا

 : نيمسق ىلإ ةفوصتملا مسقناو «برغملا دالب يف فوصتلا
 ةطلاخم كرتو ءايندلا كرتو «دبعتلا يف ةالاغملا هفوصت ناك :لوألا مسقلا

 .تاراغملاو فوهكلا ىلإ برهلاو سانلا

 دهش دقو ءركفلاب حورلاو «ةفسلفلاب فوصتلا طلخ نم :يناثلا مسقلاو

 .ةفوصتملا نم نيعونلا نيذه هب يلذاشلا ةأشن دنع برغملا

 يتلا نيدحوملا ةلود يه كاذتقو برغملا يف مكحلاب ةمئاقلا ةلودلا تناكو

 بهذمل ةيداعمو «نيطبارملا ةلود يف لثمتملا فلسلا بهذمل ةيداعم تناك

 اهادع امو نيدحوملاب اهسفن يمست تناكو «نييمطافلا ةلود يف لثمتملا عيشتلا

 .مهبهذم ىلع مهتظفاحم يف نيلاغم نيدحوملا ماكح ناكو ؛ةكرشم ةمسجم

 دقو «ةفلاخملا بهاذملا ىلإ ةدوعلا وحن احوئج مهلوق فلاخي ركف لك نوريو

 ريثك رجاه نأ نيفلاخملا لتقو ةيدسجلا تايفصتلا ىلع دمتعملا رمألا اذه دّلو

 «يبرع نبا لعف امك «يمالسإلا قرشملا دالب وحن دالبلا كلت نم ةيفوصلا نم



 1ع ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 رثأتو «يلذاشلا دلو فوصتلا ىلإ ليمي يذلا وجلا اذه يف ءامهريغو يلذاشلاو

 ىلإ هرغص ذنم هليم ناكو «فراعملاو مولعلا نم عاقبلا كلت يف دئاس وه امب

 .فوصتلا مولع

 :ةيبرغملا دالبلا يف ةيفوصلا اياوزلاو اياكتلا راشتنا -؟

 :لاق يبرع نبا نع يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا هدروأ ام كلذ ىلع لديو
 هيلإ يوأي دجسم كانهو ...ىصقألا برغملاب يل بحاصو انأ تنك»

 . 70... لادبألا

 ةتبسك ةيبرغملا دالبلا يف ءاملعلاو ملعلا ندم يلذاشلا دصق مدع -"

 فلؤي ملو ءرهاظلا ءاملع نم دحأ يلذاشلا خويش نم ركذي مل كلذكو ءشكارمو

 :ةرهاظلا مولعلا يف اًئيش

 يلذاشلا ةرطف قفتت مث » :يلذاشلا نسحلا يبأل نيمجرتملا دحأ لوقي

 ةتبس ىلإ ههجو يلوي الف «فراعملاو مولعلا نم ةدازتسالا ىلإ هدادعتساو
 دعتبي هنكلو «ءاملعلاب ةصاغ تناك يتاللا شكارم وأ ساف ىلإ الو «هنم ةبيرقلا

 سنوت ةنيدم ىلإ لحر مث » :لوقيو دوعي هنكل «''”" دومجلاو تمزتلا زكرم نع
 ءوحنلاو «كلام مامإلا بهذم ىلع هقفلا مولع اهخويشو اهئاملع نع ىقلتو

 ,مالكلا ملعو ءديحوتلاو «ثيدحلاو ءريسفتلاو «بدألاو .«فرصلاو

 ." "« ةينيدلا مولعلا عيمج ةلمجلابو

 نأ دارأ املو «تابثإلا اذه ىلع اًدحاو اًعجرم مجرتملا ركذي ملو :تلق

 : لاق ؟ةرهاظلا مولعلا كلت يف هخويش نم ئراقلا هدروي دق لاؤس نع بيجي

 )١( 4:ص ننملا فئاطل ١١8.

 )( :ص رامع ملاس ىلعل يلذاشلا نسحلا وبأ 0١.
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 رثكأ تناك هلاطبأو فوصتلا لاجر نم مهو لوألا يلذاشلا يخرؤم لعلو»

 هتناكمو هزكرم نيبت ىتلا هفقاومو «ةيفوصلا تاحمللا هنع اوركذي نأ مهتيانع

 وأ ءاّلثم بدألا ءاملعب فقاوملا طبر اورحتي مل كلذلو يحورلا ومسلا نم

 .''"«ةيحورلاو ةيفوصلا هتيحان ةهج نم طقف هب اونعو «ةعيرشلا مولع وأ ءوحنلا
 :فوصتلا مولع ىلإ افرصنم ناك هتأشن ذنم هنأ تبثت يتلا صصقلا ةرثك -4

 يل لصح يرمأ أدبم يف يتحايس يف تنك » :يلذاشلا لوق :كلذ نمف

 نئادملا ىلإ عجرأ وأ ؟راكذألاو ةعاطلل غرفتلل رافقلاو يراربلا مزلأ له :ددرت

 لبج سأرب ناكو «كلانه اّيلو يل فصوف ؟رايخألاو ءاملعلا ةبحصل رايدلاو
 ."(هيلإ تدعصف

 ةلضافملا يف هرمع لبتقم يف ريحت يلذاشلا نأ ىرت ةصقلا هذه نمف : تلق

 مهنأل «ةيفوص ةئيب نم تءاج ةحيصنلا بلطامل مث ؛«ةقيقحلاو ةعيرشلا ملع نيب

 .اًيفوص دشرملاو حصانلا ناكف ءلبج سأر مزال دق يلو ىلع هولد

 ىلإ لوصولا بلطن ةراغم ىلإ انيوأ دق يل بحاصو انأ تنك » :اًضيأ هلوقو

 تلخد امل » :اًضيأ هلوقو «"”0انل حتفي دغ دعب ءانل حتفي اًدغ لوقن انكف هَّللا

 نأ بحأ ءيش يدنع ناكو « خياشملا نم اهيف نم تدصق يرمأ ءادتبا يف سنوت

 تدرو ىتح الاح يل حرش نم مهيف نكي ملف «هيف ام يل نيبي نم ىلع هضرعأ

 ىلع ملكتو «هيدبأ نأ لبق يلاحب ينربخأف '*”يجابلا ديعس يبأ حلاصلا ىلع
 ."7(اًديثك هب تعفتناف هتمزالف هَّللا يلو هنأ تملعف يرس

 )١( :ص هفوصت «همولع «هخيرات ,.هرصع ىلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا 0٠.

 ص نئنملا فئاطل (؟) : ١77.

 )  )9ص نئملا فئاطل : ١77.

 .يلذاشلا خويش يف هتمجرت يتأتس (4)

 1١5. :ص رارسألاةرد (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو . هعابتا رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 مدع وأ «ةعيرشلا مولع نع يلذاشلا ةهج نم فوزعلا اذه دكؤيو :تلق

 نم نيوهتلا يف هنع ةدراولا صوصنلا : فوصتلا ملعل لاحلا يه امك اهب ةيانعلا

 :اهنمو «رهاظلا ملع

 يف ةملظ يه اهبابرأ ىلع ءانثلا عقو يتلا مولعلا نأ ملعا » :يلذاشلا لاق

 تافصلا مومعو «تاذلا رايت رحب يف اوقرغ نيذلا مهو «قيقحتلا يوذ ملع

 يف لسرلاو ءايبنألا اوثرو نيذلا ايلعلا ةصاخلا مهو «مه الب كانه اوناكف

 مولع ينعي- مولعلا هذه يف لخلغتي مل نم ١ :اًضيأ لاقو «''”«مهرارسأ
 ."'”(ملعي ال وهو رئابكلا ىلع اًرصم تام -فوصتلا

 دهاوشلا الو دادضألا همحازت ال يذلا وه يقيقحلا ملعلا ١ :اًضيأ لاقو

 اذه لخد نمف «يلولاو قيدصلاو لوسرلا ملعك «دادنألاو لاثمألا يفنب

 ...همحازي دض يأف ؛هجاومأ هيلع تمطالتو «رحبلا يف قرغ نمك ناك ناديملا

 ذى ودك سيل : ىلاعت هلوق ىلإ جاتحا ناديملا اذه يف لخدي مل نمو

 بلاطأو «ةبعكلا فوطأ ينأك تيأر» :اًضيأ لاقو «"1[١72:ىروشلا ةروس]
 ملع نع كينغي يفيرعت «ريبخلا ميلعلا انأو ندندت :تيدونف «صالخالاب يسفن

 ."'” نييبنلاو لوسرلا ملع الخ نيرخآلاو نيلوألا

 هتسلاجم دنع ديرملا ىلع بجاولا نيبي نأ يلذاشلا نسحلا وبأ دارأ املو

 هليضفت رهظي اهنمو ءمسق لك بجاو نيبو «ماسقأ ةثالث ىلإ مهمسق سانلل
 ةلوقنملا مولعلاب مهسلاجف ءاملعلا تسلاج اذإ» : يلذاشلا لاق «نطابلا ةقي

 حبرلا ةياغ كلذو «مهنم ديفتست نأ امإو مهديفت نأ امإ «ةحيحصلا تاياورلاو

 ) )1١:ص رارسألاةرد ١5١« :ص ةيلعلا رخافملاو ١١.

 1١8. :ص رامع ملاس ىلعل يلذاشلا نسحلا وبأ رظناو 4777 : ص ننملا فئاطل  (؟)

 45٠. :ص رارسألاةرد (0)

 .877/؟:ةيردلا بكاوكلا (84)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا «1

 .ةدابعلاو دهزلا طاسب ىلع مهعم سلجاف داهزلاو دابعلا تسلاج اذإو .! مهنم

 ملام ةفرعملا نم مهقوذو .هورعوتسا ام مهيلع لهسو .هوررمتسا ام مهل لحو

 رفظت ءملعت مل بستنت الو ملعت ام قرامف نيقيدصلا تسلاج اذإو .هوقوذي

 .''”(نونمم ريغ اهرجأ دئاوفبو «نونكملا ملعلاب

 :يلذاشلا مولع

 ءاهليصحت يف هعاستاو «يلذاشلا اهلصح يتلا مولعلا فرعن نأ اندرأ اذإو

 ولغلاب ةئيلم ىهو .ةريثك كلذ ىف صوصنلاف «كلذ ىف نيفراعلا نيب هتناكمو

 نم اضعب كيلإو ءهنع هزنتي نأ !يلولا نع الضف ملسملل يغبني يذلا بجعلاو

 . : صوصنلا هذه

 قاسب اًقلعتم نيدم ابأ تيأرف هللا توكلم يف تلج :١» يسرملا هذيملت لاق

 ؟كماقم امو كمولع ام :هل تلقف «نينيعلا قرزأ رقشأ لجر وهو «شرعلا

 سأرو ءافلخلا عبارف يماقم امأو ءاّملع نوعبسو ىدحإف يمولع امأ :لاقف

 دئاز :لاق ؟ىلذاشلا نسحلا ىبأ ىخيش ىف لوقت امف :هل تلق «لادبألا ةعبسلا

 ."'"(هب طاحي ال يذلا رحبلا وه ءاّملع نيعبرأب ىلع

 هذه انع لقعي رايخألا نم لجر الأ » : مالكلا يف قرغتسا اذإ لوقي ناكو

 يثاريم تذخأ :لوقي ناكو «راونألا رحب هللا هريص لجر ىلإ اومله «رارسألا

 مل امب قيرطلا هذه يف تئج دقل ١ :لاقو «'””«اولمو اولكل ةمايقلا موي ىلإ ينع

 امب مكتربخأل يناسل ىلع ةعيرشلا ماجل الول » :اًضيأ لاقو «"*”«دحأ هب تأي

 . 6 : ص ةيلعلا رخافملا 200

 ١ ١. : ص ننملا فئاطل 20

 ل : ص ةيلعلا رخافملا 69

 ١68. : ص ةيلعلا رخافملا 620



 «ا ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتا رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ض ."''( ةمايقلا موي ىلإ دغ دعبو دغ يف نوكي

 مولعلا نم ءيش نسحلا يبأ خيشلا نع ذش ناك نإ يلابب رطخ ١ : يسرملا لاقو

 ةعباسلا ءامسلا ةكئالم نإ :يل لاقف هيلع تلخدف «ةكئالملا اهب تصتخا يتلا

 لجر هل لاقو «'"”« ىلاعت هّللا يندمأ امب مهدمأف «ىهتنملا ةردس ةكئالم ىلإ نوتأي

 دل لبجو «معن :لاق ((ق) لبج تيأر له يديساي» : هباحصأ نم

 خيشلا مدق امل هنأ هئيبي «نطابلا مولع يف يه ةعساولا مولعلا هذهو : تلق

 «نسحلا يبأ خيشلاب عمتجا اًلوسر رصم رايد ىلإ '”يونوقلا نيدلا ردص

 نيدلا ردص خيشلا ىفوتسا نأ ىلإ قرطم خيشلاو «ةريثك مولعب هترضحب ملكتو
 «مويلا نامزلا بطق نيأ ينوربخأ » :لاقو هسأر نسحلا وبأ خيشلا عفرف «همالك

 دري ملو نيدلا ردص خيشلا تكسف :لاق ؟همولع امو ءهقيدص وه نمو

 مولع ىلإ يلذاشلا نسحلا يبأ تايادب تناك له رظنلا ضغبو ا اًياوج

 مالعأ نم اًملع كش الب راص يلذاشلا نإف «ةقيقحلا مولع ىلإ وأ ةعيرشلا

 .رخا اهبابف ةعيرشلا مولع امأ «ةقيرطلا بلطل غاب لك هجلي اًبابو «فوصتلا
 هنأ يلذاشلا نع عيشأ ام ركذن نأ انتوفي ال يلذاشلا مولع ىلع انم الك دنعو

 هتسرامم ةجيتن تناك قراوخلاو تاماركلا هذه نأو «ءايميكلا ملع بلطي ناك

 )١( :ص ةيلعلا رخافملا ١8.

 ١79. :ص رارسألاةرد (0)

 نم وه ليقو «ضرألاب طيحملا لبجلا هنإ ليق :فاق لبج 7١« :ص ةيلعلا رخافملا 9*6

 .؟198/54 :نادلبلا مجعم ...هترضخ نم ءامسلا ةرضخ نأو «ءارضخ ةدجربز

 نمف كولسلا يف فيناصت هل «يبرع نبا بحاص «يونوقلا دمحم نب قحسإ نب دمحم :وه (4)

 2/5/١ :ءايلوألا تاقبط :رظنا .ةيلوقب ه8177 ةنس ىفوت ءروكشلا ةفحتو «تاحفنلا كلذ

 ا 777/١. :تايفولاب يفاولاو

 ١50. :ص ننملا فئاطل (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا م«

 مث اًسأف تيمحف «تئش امك دوعي تئش ام هيف لعجا «كلوب يف ءايميكلا :يل

 برغملاب انأو صخش ىلع لخد» :اًضيأ لاقو 2” اًبهذ داعف ىلوب يف هتيفط

 اهنم رداغأ الو كل اهملعأ :تلقف «ىنملعف ءايميكلا كدنع نأ تعمس : ىل لاقف

 قبس ام ريغ كيطعي نأ كبر نم عمطلا عطقأو «كبلق نم قلخلا طقسأ ...اًفرح
 "0ع كل

 نم رصم لهأ اهيف نورذحي لئاسر برغملا ءاملع لسرأ رصم ىلإ مدق املو

 كدقف .هورذحاف لاض هنأو ءايميكلا مدختسي نمم هنأو .ىلذاشلا نسحلا ىبأ

 هنأش يف ناطلسلل اوبتكو برغملا نم ىتأ امل يلذاشلا نسحلا ابأ نأ :ءاج

 اولسرأف «هودقتعاو ناطلسلا ىلإ بهذو ةيردنكسإ نم جرخف عةعينش بيتاكم

 ."« ايناث هيف هداقتعا لازف يواميك هنا ايناث هل

 هَّللا ءاطع نبا لاق ىتح اهزاربإ يف ةيلذاشلا صرحي ىتلا «مولعلا كلت هليصحت

 ةينابطقلاو ةيقيدصلاو ةيالولاو ةداهشلاو حالصلا ةلسلس لزت ملو » :يردنكسلا

 ءاذه انتقو ىلإ هيلع همالسو هللا تاولص طيحملا ىلعألا خزربلا كلذ نم دتمت

 مث ««نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو ضرألأ هللا ثري نأ ىلإ كلذك لازت نلو
 هبلق نع هل فشكيو ء«عابتألا ةلسلسب هلصي ذاتسأ هل نكي مل نم لكو» :لاق

 .'*!6هل بسن ال يعد ءهل بأ ال طيقل بابلا اذه يف وهف عانقلا
« 

 ال خيش قيرطلا اذه يف هل نكي مل ناك نم لك » : يسرملا سابعلا وبأ لاقو

 .؟1 :ص رارسألا ةردو ء54١ :ص ةيلعلا رخافملا )١(

 ١١8. :ص رارسألاةرد (0)

 .05 00 :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط :رظناو 0” : ص ةيلعلا رخافملا ()

 .8"5 : ص ةينابرلا تاحوتفلاو 2774 : ص ننملا فئاطل (؟)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 خيش هيلإ يقلي ام ىلع رصتقاو «سفنلا داقنم «لقعلا رفاو ناك ولو لب «هب حرفي
 ."'"( يبرملا خيشلاب يدتقي نم لامك لمكي الف ميلعتلا

 نم نأ ىلع نوعمجم مهو مهلك حلاصلا فلسلا جرد دقو » :دايع نبا لاقو

 هل زوجي ال سانلل سلجي نأ يف هخيش هل ''”نذأآيو ءهوقلأ بسن هل حصي مل

 ذإ ءاّركذ مهنقلي نأ الو ءاّدهع مهيلع ذخأي نأ الو «سانلا داشرإ ىلإ ردصتلا

 ىلإ ٍكي هللا لوسر ىلإ ضعبب اهضعب بولقلا طابترا وه امنإ قيرطلا يف رسلا
 .مهنم دودعم ريغ وهف موقلا ةلسلس يف لخدي مل نمف «هلالج لج قحلا ةرضح
 نم ةقلح لك كيرحتلاب كباجأ تك رحت نإ كنأ مهتلسلسب لاصتالا يف ام لقأو

 ©7«زعو لج قحلا ةرضح ىلإ كك هللا لوسر ىلإ كخيش
 مولعلا كلت هليصحت يف يلذاشلا دنس نايب يف ةقيرطلا عابتأ متها دقو

 هَّللا لهأ دنع بهذلا ةلسلس قلطي ال هنإ » : ةلسلسلا كلت نع اولاق ىتح هزاربإو

 اولاقو .'*”« مهب ةنعنعمو باطقألاب ةلسلسم اهنأل ةيلذاشلا ةقيرطلا لهأ ىلعالإ

 : *!ناقيرط ةلسلسلا هذهل

 :كربت ةقيرط :ىلوألا ةقيرطلا

 ةيقإك كلام نب سنأ ىلإ دحاو نع دحاو مث مزارح نب دمحم نع اهذخأ

 .'' لي لوسرلا نع

 .؟7 :ص ةينابرلا تاحوتفلا )١(

 .(هخيش هل نذأي مل نم نإو) :هريدقت طقس كانه لعلو عوبطملا يف اذك (؟)

 ١58. :ص ةيلعلا رخافملا (9)

 ١18. :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (54)

 7/1١ ١185. :ةيكزلا رونلا ةرجشو 257 :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط :رظنا (0)

 رحبلا بزح حرش ىف رحنلا ةدالقو ٠١« : ص ةيلعلا رخافملا :يف ةلسلسلا هذه ليصفت رظنا (0)

 ىلإ ةقيرطلا هذهو 85 : ص ةيفوصلا قرطلا يسسؤم ةمجرت يف ةيضرملا ةريسلاو ١١ : ص

 - فئاطل رظنا شيشم نبا قيرط ىلع رصتقا امنإو ءاطع نبا اهركذي مل مزارح نب دمحم



 :ةدارإ ةقيرط :ةيناثلا ةقيرطلا

 يلع نب نسحلا ىلإ دحاو نع دحاو مث شيشم نب مالسلا دبع نع اهذخأ

 )1١( تا
 .' لع لوسرلا نع ايو

 سيل ةيفوصلا قرفلا نم مهريغو ةيلذاشلا اهبجوي ىتلا ةلسلسلا هذهو : تلق

 يف اولصف مهنإف «نيدلا يف ةثدحم ةعدب يه لب .«ةلضفملا نورقلا باحصأ

 خياشملا نييعت مزلي امنإو  :يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاقف خيشلا نييعت موزل

 .ةياور اهنإف ةقرخلا سبلب هتقيرط تناك نم ناسنإلا قيرط مهيلإ دنتست نيذلا

 الف هيلإ دبعلا هللا بذجي دقو «ةياده هذهو اهدنس لاجر نييعت نيعتي ةياورلاو

 .هنع اًدخآ نوكيف كي هَّللا لوسرب هلمش عمجي دقو ءذاتسأل ةنم هيلع لعجي

 الإ ينابر ام انأ :رمسألا نيدلا نيكم خيشلا يل لاق دقلو ءةنم اذهب ىفكو
 0117( ديل هللا لوسر

 ةظقي ِةِقَك يبنلا نع ىقلتلا مهاوعدو يقلتلا لوصأ نع مالكلا دنع - باتكلا

 هنإف هتيبرت ٍيكَي يبنلا ىلوت وأ «هتيبرت هللا ىلوت نم :مهلوق ىلع مهنإف -اًمانمو

 ىف "”ىلذاشلا ىسافلا دوعسم دمحم دروأ كلذلو ءخيشلا هاير نمم ةلزنم لقأ

 .17 :ص ننملا -

 ((ل د ش) ةدام يف سورعلا جاتو 4١« : ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأتو ١75١ : ص ننملا فئاطل )١(

 -0/ : ص ةينابرلا تاحوتفلا و ١١« : ص ةيلعلا رخافملا : ىف ةلسلسلا هذه ليصفت رظناو

 رحنلا ةدالقو «84-85 :ص ةيفوصلا قرطلا يسسؤم ةمجرت يف ةيضرملا ةريسلاو 7

 يلذاشلا ىلإ هنم قيرطلا دنس اهيف قاس ةديصق عنص نم مهنمو 4 : ص رحبلا بزح حرش يف
 .هلئاسرو هبتك عمج باتك يف يولعلا ىفطصم نب دمحأ عنص امك ىلع نب نسحلا ىلإ

 ١7١. :ص ننملا فئاطل ()

 بابلا رخآ يف ةيلذاشلا قرف ثحبم يف (ةيسافلا) هتقيرط ركذ دنع ةلصفم هتمجرت يتأتس ()

 .لوألا



 «141/ ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ملاع ىلإ قحلا ملاع نم عجارلا كرادتملا بوذجملا » :لوق ةينابرلا تاحوتفلا

 قئاقد ىلإ هيدهي دشرم برم هل نكي مل نإ هب ءادتقالا حصي الو لمكي ال قلخلا

 ."0(هكولس نم ةريصبو هّللا نم ةنيب ىلع ناك نإو «تاماقملا

 :هتحابس

 دقف ءاًعفاي ناك ذنم ةريثك تاحايس يلذاشلل تناك دق هنأ نوخرؤملا قفتا

 دالب لخدو .جحلا ةضيرف ىدأو «''”ناوريقلا لخدو «برغملا دالب رثكأ لخد
 .رصمو «قارعلاو ماشلا

 «تاراغملاو ءفرهكلاو .رافقلاو «يراربلا مزال دق هنأ هتريس يف اوركذو

 .عوجلا اهيف هبحاصي ىتلا تارماغملاب ةئيلم هتاحايس تناكو «ةلزعلل اًبلاط

 نبا لاق «هليصفت يتأيس امم كلذ ريغو «ةشحوتملا تاناويحلاو «شطعلاو

 تالزانملاو «ةريثكلا تاحايسلا هل ١ :يلذاشلل هتمجرت يف يردنكسلا هللا ءاطع

 هدصقم اهيف نيبتي اًبيرق يلذاشلا تاحايس ركذ لالخ نمو :تلق «'"''؛ ةليلجلا

 نع الئاسو «بطقلل اًبلاط ضرألا يف حيسي ناك دقف «تاحايسلا كلت نم

 .!!هللا نم حتفلاو «نيقيلاو نافرعلا ىلإ لوصرولا اًيجارو «لاوحألاو تاماقملا

 تاولخلاب نوكي امنإو «ءاهقفلاو ءاملعلا ةسلاجمب نوكي ال مهدنع ءاطعلاو

 ءالضفو هَّللا نم ةنم يهلالا حتفلا لصحي ىتح رافقلاو يراربلا يف تاحايسلاو

 «تاحايسلا ىلع نوصرحي فوصتلا قيرط مهكولس ةيادب يف مهدجت كلذلو

 ) )1١:ص ةينابرلا تاحوتفلا 78.

 عفان نب ةبقع دي ىلع يبرعلا حتفلا دعب تينب .(سنوت) ىندألا برغملا يف ىربكلا ندملا نم (؟)
 امو تناك «ةيرحبلا نييطنزيبلا تامجهل ضرعتت ال يكل رحبلا نع ةديعب اهانب ء«ه١5 ةنس

 يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .ةيمالسالا ةيقيرفإ يف مالسإلا ندم مهأ نم تلاز

 .457 /” :نادلبلا مجعمو 2777 ١/ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا :رظناو ٠١9. :ص ننملا فئاطل )0( 

 .الآ/ : ص



 ءدقتو ضرع, ةيلااشل 55
 ةيؤر وأ ,فتاه عامس وأ «يلو ءاقل نم اهيف مهل لصح امو ءاهركذب نورختفيو

 امم كلذ ريغو «شحو ةيؤر وأ «ينج وأ كلم ةبطاخم وأ ءاهءانثأ مهل تلصح

 عفنو ءءاملعلا ةسلاجمو ءاهليصحتو ةعيرشلا مولعلا نع مهلاغشنا دكؤي

 كلت بحاصي امع اًلضف ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو «سانلا

 عامسو ءاهنع يهنملا ةدحولا لوصحو .تاعامجلاو عمجلا كرت نم تاحايسلا

 ةرامألا سفنلل رطاوخ وأ «ناطيش وأ نج نم اهردصم ملعي ال يتلا فتاوهلا

 مونلا مهكرت يف كالهلل سفنلا ضيرعت نم اهبحاصي ام كلذكو «ءءوسلاب

 ضرع دنع اًيلج اًحضاو هدجتس امم كلذ ريغو ءبسكتلاو بارشلاو ماعطلاو

 ةنيدم اهيف ركذي مل يتلا ماعلا اهنم يلذاشلا تاحايسو «يلذاشلا تاحايس ضعب

 : ةلثمألا ضعب مسق لك ىلع ركذنسو «ةنيدملا مسا اهيف ركذ ام اهنمو «ةنيعم
 :ةماعلا هتاحايس

 بلطلا ةلحرم يف سنوتو برغملاب هماقم ةدم يف اهبلغأ تاحايسلا هذهو
 : يتأيس امك سانلا ةطلاخمو ةوعدلل تناكف رصم يف هماقم امأ «هل دادعتسالاو

 ضرألا نم ةيبار ىلع يتحايس يف ةليل تمن » :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 سنأك اًسنأ تدجو امف «حابصلا ىلإ تماقأو «يب تفاطف عابسلا تءاجف

 ."'"« ةليللا كلت يف هتدجو

 ىلإ لوصولا بلطن ةراغم ىلإ انيوآ دق يل بحاصو انأ تنك » :اًضيأ لاقو

 : هل انلقف ةبيه هل لجر انيلع لخدف ءانل حتفي دغ دعب ءانل حتفي اًدغ لوقن انكف هللا

 ؟كلاح فيك : هل انلقف للا ءايلوأ نم هنأ انملعف «كلملا دبعانأ : لاقف ؟تنأ نم

 اي «حالف الو ةيالو الف ؟يل حتفي دغ دعب « يل حتفي اًدغ لوقي نم لاح فيك :لاقف

 هّللا ىلإ انبتف انيلع لخد نيأ نم انطفتف :لاق ؟هللا هَّللا نيدبعت ال مل سفن

 ١5. :ص ةيلعلا رخافملا و «15 : ص رارسلا ةردو 2١5١ : ص ننملا فئاطل 21(



 214 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ىلإ تيوأ دق يتاحايس ضعب يف تنك » :اًضيأ لاقو «"'”«انل حتفف انرفغتساو
 ."'”« اًماعط قذأ مل مايأ ةثالث تثكمف «نيملسملل ةنيدم نم برغملاب ةراغم

 :ةصاخلا هتاحايس

 ريثك روط لك تحت جردني «راوطأ ةثالث ىلإ يلذاشلا ةايح ميسقت نكميو
 : هتاح ايس نم

 :بلطلاو «بابشلاو «ةلوفطلا روط :لوألا مسقلا

 : ساف ةنيدم يف هتحايس -

 خويش نم خيش نع موقلا مولع يقلتل ساف ةنيدم دصق هتاحايس لوأ تناكو
 «فوصتلا ةقرخ هنم سبلف «مزارح نب نسحلا يبأ نب هّللا دبع وه فوصتلا

 قيرط ىلإ يلذاشلل لوألا دشرملا وه ناكف ءهيدي ىلع قيرطلا كلسو
 بلاط (ه107) ةنس' ”(نواشفش) برق '؟”ةليورز) ىلإ لحر مث «"””فوصتلا

 ."'”موقلا مولع نم ةدازتسالا

 : ىلوألا ةرملل سنوت يف هتحايس -
 ةعاجم اهب تدجو ريغص باش انأو سنوت تلخد امل » :يلذاشلا لاق

 ننملا فئاطل يف كلذ ريغ رظنا و ؛5“”7 : ص ةيلعلا رخافملا و ١55« : ص نئملا فئاطل (10)

 غ١ ١5. :ص ةيلعلا رخافملاو ١١8. ١5١« :ص رارسألا ةردو «١؟؟١6؟١ : ص

 .8ا!/7 /؟ :ةيردلا بكاوكلاو

 .7" :ص ةيلعلا رخافملاو «7١؟١5 : ص نئملا فئاطل (6)

 ىلعل يلذاشلا نسحلاوبأو « :١187/١ ةيكزلا رونلا ةرجشو ٠١« :ص ةيلعلا رخافملا :رظنا (*)

 .١؟5 :ص رصم يف ةيفوصلا قرطلا و 5٠« : ص رامع ملاس

 .يليورزلا) يلذاشلا بسن دنع اهب فيرعتلا قبس (4)

 نم نيملسملا نيصحت دصقب (ةرامغ) نم ملعلا ءافرش نم دشار ونب اهطتخا ةنيدم نواشفش (5)

 : ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد 27500 /5 : مالعإلا :رظنا .اهيلع اولوتسا نأ دعب (ةتبس) ىراصن

0/1. 

 - رصم يف ةيفوصلا قرطلا و 4060 :ص رامع ملاس ىلعل يلذاشلا نسحلاوبأ :رظنا (5)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا «0144 7

 لاق ةليوط ةصق قاس مث «(...قاوسألا يف نوتومي سانلا تدجوو «ةديدش

 : يرس يف يقلأف .تلعفل عايجلا ءالؤهل اًربخ هب يرتشأ ام يدنع ناك ول » :اهيف

 4 ةفئاز اهنأ نيبتف زابخلل اهلذبف مهارد هيف اذإف يبيج تكرحف كبيج يف ام ذخ

 اهزهف ةفيزملا دوقنلا هاطعأ الجر يقلف ءءايميكلاب لغتشي هنأب مهتا هنأ صق مث
 كلذ دجو عماجلا ىلإ بهذ املف ءزابخلا اهاطعأف اًدوقن تحبصأف لجرلا كلذ

 سنوتب انيلو كردأ يل ليقف نيصلاب تنك رضخلا دمحأ انأ» :هل لاقف لجرلا

 .''"6 كيلإ اًردابم تيتأف
 نم اهيف نم تدصق يرمأ ءادتبا يف سنوت تلخد امل » :اًضيأ لاقو

 مهيف نكي ملف هيف ام يل نيبي نم ىلع هضرعأ نأ بحأ ءيش يدنع ناكو خياشملا
 يلاحب ينربخأف يجابلا ديعس يبأ حلاصلا ىلع تدرو ىتح الاح يل حرش نم

 هب تعفتناف هتمزالف هَّللا يلو هنأ تملعف يرس نع ملكتو ءهيدبأ نأ لبق
 206 | كيك

 ذنم يلذاشلا ىلع يفوصلا ريثأتلا ىدم نيتصقلا نيتاه لالخ نم رهظيو

 بلق يف يلولا نم ةكربلا لوصح :يف ةحضاو فوصتلا اياضق دجتف «هرغص

 فصوو «يندللا يحولاو ماهلالا لوصحو «ةيقيقح ىلإ ةفيزملا ريناندلا

 هذهف «هل هتدجنو «(مالسلا هيلع) رضخلا ةاقالم و ؛هرغص ذنم يلولاب يلذاشلا

 بلاط اًيقوص ناك برغملا نم همودق دنع يلذاشلا نأ ىلع لدت ةيفوصلا اياضقلا

 .ةيسنوتلا دالبلا يف مولعلا هذه نم ديزملا

 : قارعلا يف هتحايس -

 حتفلا يبأ حلاصلا خيشلاب تعمتجا قارعلا تلخد امل » :يلذاشلا لاق

 .؟51 :ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيراتو ١1725« : ص -

 ) )1١:ص ةيلعلا رخافملاو ؛7 :ص رارسألاةرد ١7.

 )( :ص ةيلعلا رخافملا و «55 :ص رارسألاةرد ١17.



 بلطأ تنكو «ةريثك خويش قارعلاب ناكو «هلثم قارعلاب تيأر امف يطساولا

 يف وهو قارعلاب بطقلا ىلع بلطت :حتفلا وبأ خيشلا يل لاقف «بطقلا ىلع

 ءاقللا اذه نمز ةقيرطلا عابتأ ردقيو :تلق «''"(هدجت كدالب ىلإ عجرا «كدالب

 سانلا وعدي (ه570) ةنس رصم لخد يطساولا نأ تبث ثيح (ه114) ماع يف

 هرغص ذنم يلذاشلا لغش صنلا اذه نم ظحلنو «'"”ةيعافرلا ةقيرطلاب مهرشبيو

 .هنع ثحبلاو بطقلا ةفرعمب

 : شيشم نبا هخيش ةيؤرل برغملا دالبل قارعلا نم هعوجر -
 زاجحلاو ماشلاو قارعلا ةرايزو يمالسإلا قرشملا يف يلذاشلا ةحايس دعب

 هتلاض دجو هنأل برغملا دالب ىلإ عجر نامزلا بطق بلط اهنم فدهلا ناك يتلا

 وهو بطقلا بلطت » :هل لاقف ءاّييرق هركذ قبس امك يطساولا حتفلا يبأ ربخب

 برغملا دالب ىلإ تعجرف » : يلذاشلا لاق .« هدجت كدالب ىلإ عجرا « كدالب يف

 فيرشلا شيشب نب مالسلا دبع دمحم يبأ ...خيشلا يذاتسأب تعمتجا نأ ىلإ

 هيلع تمدق امل » :لوقتف ءاقللا اذه ليصفت تاياورلا ركذت مث «"”6 يسسحلا

 نع تجرخو «لبجلا نيع يف تلستغا لبجلا سأر يف هطابرب ةراغم نكاس وهو

 حرم لاق ىئار املف «ٌىلع اًطباه هب اذإو ءاَريقف ةف هيلإ تعلطو «يلمعو يملع

 لاق مث لي هللا لوسر ىلإ يبسن يل ركذو «رابجلا دبع نب هَّللا دبع نب يلعب

 ايندلا ىنغ انم تذخأ «كلمعو كملع نع اًريقف ة انيلإ تعلط ىلع اي : يل

 ىلع هللا حتف نأ ىلإ اًمايأ هذئع تمقأف «ةْسشهدلا هنم ىنتذخأف ءةرخآلاو

 71 .؟ :نص رارسألا ةرد و « 11 :ص ةيلعلا رخافملا 01(

 .ل ؛ ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيراتو 35 : ص رامع
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 ءدقتو ضرع م ةيلئاشلا 2
 .''!( اهريغو تامارك نم تاداع قرخ هل تيأرو ١ ين ريصب

 :داشرإلاو كيلستلا روط : يناثلا مسقلا

 لوقي امك ىرخأ ةلحرم تأدب بلطلا رود يف يلذاشلا تاحايس دعب

 ال هنكلو «ةيبطقلا لمحل أيهتي ىتح داشرإلا ةلحرم يهو «ةقيرطلا باحصأ

 هخيش نإ اولاق كلذلو « شيشم نبا هخيش مكح يف وهف هرمأب لقتسي نأ نكمب
 يبأ ةماقإ ةدم تهتنا امنيح هنأ كلذو «''”مايأ نم هلبقتسي اميف هتايح هل مسر م

 ىمست ادلب نكساو «ةيقيرفأ ىلإ لحترا «ىلع اي :هل لاق هخيش دنع نسحلا

 ىتؤيو «سنوت ةنيدم ىلإ لقتنت كلذ دعبو «يلذاشلا كيمسي هللا نإف .ةلذاش

 اهيف ثرتو قرشملا دالب ىلإ لقتنت كلذ دعبو «ةنطلسلا لبق نم اهب كيلع
 ."7( ةينابطقلا

 سنوت ةنيدم نم ةبيرق ةيرق ىلإ هجوت سنوت يلإ يلذاشلا مدق املو :تلق
 لوأ ةولخلا كلت يف هبحصو «'*”(ناوغز) لبج يف نكسو «ةلذاش ىمست

 يف يلذاشلا تامارك نم نوركذيو «يبيبحلا ةمالس نب هللا دبع وهو هذيمالت
 رطفأ اًموي نيعبرأ ناوغز لبجب هعم تمقأ » : يبيبحلا لوق «ناوغز لبجب هتلزع

 تيهتشا كنأك هللا دبع اي يل لاقف «هقادشأ تحرقت ىتح بشعلا ىلع اهيف

 )١( :ص رارسألاةرد و «١؟ :ص ةيلعلا رخافملا 57.

 نسحلا وبأو 2859 : ص يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإ و ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا :رظنا (0)

 .؟5؟ :ص ةنيذ وب دمحمل ىلذاشلا

 .77 :ص رارسألا ةرد و ١7« :ص ةيلعلا رخافملا 0«6)

 هروهظل قافرلا بلك ىمسي «فرشم فينم لبج ؛ةلبقلا يف سنوت نم برقلاب ليج وه (4)

 ىَرَي هولعلو ةريثكلا مايألا ةريسم ىرُي هلإف اوهجوت امنيأ هب نيرئاسلا لالدتساو هولعو

 هنولقثتسي نمل نولوقي ةيقيرفإ لهأو ؛هالعأ رطمي الو هحفس رطمي ام اًريثكو هنود ٌباحسلا
 ضورلاو 2751/7 :نادلبلا مجعم :رظنا .صاصرلا نم لقثأو «ناوغز لبج نم لقثأ

 .145 ١/ :راطقألا ربخ يف راطعملا



 «1140/ ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 طبهت هَّللا ءاش نإ اًدغ لاقف «ينينغي كيلإ يرظن «يديس اي :هل تلقف «ماعطلا

 هلوزن دنع يلذاشلاب تفح هنأ ركذ مث ««ةمارك قيرطلا يف اناقلتو ةلذاش ىلإ

 رويطلا امأ : يل لاقف » :لاق نأ ىلإ فيطاطخلا ردق ىلع رويط مث ةعبرأ رويط

 هيلع مهتبجأف ملع نع نولأسي ّىلإ اوتأ «ةعبارلا ءامسلا ةكتالم نمف ةعبرألا

 نوكربتي ّىلإ اوتأ «ءايلوألا حاورأف فيطاطخلا لكش ىلع يتلا رويطلا امأو

 ."'”« انمودقب

 ةروس ناوغز لبج ىلع اموي أرق » : هنأ هنوركذي ام كلذ نم برغأو : تلق

 ةروس] »ب َدَحَوُي ال ٍلدع لك لِيَ نإوإ» :ىلاعت هلوق غلب نأ ىلإ ماعنألا

 ةهج ىلإ لام املكف «كرحتيو اهرركي لعجو «ميظع لاح هباصأ 7١[« :ماعنألا

 . "10 لبجلا نكس ىتح ءاهوحن لبجلا لام
 برلا بطاخي نأل «مهمعزب لهأت اهلك بتارملا هذه زواجت دعبو :تلق

 هللا نم رمأب الإ لبجلا نم طبهي مل هنأ هنع اولقن دقف «كلم الو ةطساو نودب

 اي :تلقف «كب عفتنت سانلا ىلإ طبها «ىلع اي : يل ليق » : هنع اولاقف ىلاعت

 كانبحصأ دقف لزنا : يل ليقف «مهتطلاخمب يل ةقاط الف سانلا نم ينلقأ ءبر

 نم لكآ سانلا ىلإ ينلكت «بر اي :تلقف «ةمالملا كنع انعفرو «ةمالسلا

 نإو «بيجلا نم تئش نإ «ءىلملا انأف «يلع اي قفنأ :يل ليقف «مهتامهيرد
 ,"76 بيغلا نم تئش

 ءطالبلا دجسمب اًراد اهب نكسو «نينس اهب ماقأ سنوت ةنيدم ىلإ لزن املو
 امك اًرصتنم اهنم جرخ ةنتف هل تلصح مث 0ذيمالت رثكو .هرمأ عاشو

 ) )1١:ص ةيلعلا رخافملا و «77 :ص رارسألاةرد 77.

 .؟57؟ :ص ةيلعلا رخافملاو 277 :ص رارسألاةرد (؟)

 )*( :ص ةيلعلا رخافملا و «77 :ص رارسألاةرد 77.

 ) )4:ةيكزلا رونلا ةرجشو 278 : ص رارسألا ةرد :رظنا ١//181.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «144))

 .ةيلاتلا ةرقفلا يف هشقانتس ام يهو «نومعزي
 : ةعامجلا يضاقو ناطلسلا لبق نم سنوتب يلذاشلا ةئتف -

 -ةقيرطلا عابتأ دنع- يلذاشلا ةمجرت نأ دكؤن ةصقلا هذه نع ثيدحلا لبق

 لقان وه امنإف امهدعب ءاج نم لكو ءامهل ثلاث ال طقف نيباتك نم تذخأ امنإ

 يردنكسلا هّللا ءاطع نبال نئملا فئاطل باتك وهف :لوألا باتكلا امأ ءامهنع

 ذيمالت زربأ ربتعي يذلا يسرملا سابعلا يبأ ذيملت وهو (ها/5٠ ةنس ىفوتملا)

 باتكلا امأو «فيلأتلا يف مدقألا وه باتكلا اذهو «هدعب نم هتفيلخو يلذاشلا

 (مها/لا/) ةنس ىفوتملا يريمحلا غابصلا نبال وهو رارسألا ةرد باتك وهف يناثلا

 لب «نمزلا يفو ةفئاطلا دنع ةلزنملا يف يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا نع رخأتم وهو
 غابصلا نبا درفت دقو 2 "”هباتك ايانث يف هللا ءهطع نبا نع لقني غابصلا نبا نإ

 نم يلذاشلل لصح ام اهزربأ نمو «نئملا فئاطل بحاص اهدروي مل صوصنب
 مهمعزب اهيف رصتنا يتلا ةنحملا هذه «ةعامجلا يضاقو ناطلسلا دي ىلع ةنحم

 ركنم ىلع ةماركلا تبثم اهيف رصتنا يتلاو ءرهاظلا خيش ىلع نطابلا خيش
 قرطلا عابتأ نم غابصلا نبا دعب ءاج نم لك اهب ىنغت ةصقلا هذه و «ةماركلا

 ركني نم ةبقاع يفو «مهتامارك ءايلوألا ىلع ركني نم ةبقاع نايب يف ةيفوصلا
 قرطلا باحصأل ةبقاعلاو ةزعلا نأو «هبلقب ولو مهتادابعو مهلاوحأ مهيلع

 نأ نكمي ال ةراكن نم اهيف ام ىلع اهركذ يتأيس امك ةصقلا هذهو «ةيفوصلا

 ىفخي فيكو «يلذاشلل لوألا مجرتملا وهو يردنكسلا هّللا ءاطع نبا اهنع لفغي

 سابعلا يبأ ذيملت وهو - يلذاشلل ةعفر اهيف يتلا - ةصقلا كلت لثم هيلع

 اذإ ةصاخ هلوبق نكمي ال اذه «هنم ةيصوب يلذاشلا دعب ةقيرطلا ثراو يسرملا

 «ننملا فئاطل هباتك يف ةلوطم ةمجرت هل درفأ دق يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا ناك

 )١( :ص :رارسألا ةرد :رظنا 2179 ٠*1 /1719.



 ةيلذاشلا هتقدرطو , هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 .ديعب وأ بيرق نم ةنحملا كلت ىلإ رشي ملو
 : غابصلا نبا اهيوري امك ةصقلا ثادحأ كيلإو

 قلخ هيلع عمتجا نأ ىلإ ةدم اهب ماقأو ١ : -سنوتب يلذاشلا ةايح نع- لاق

 «ةعامجلا يضاق كاذ ذإ ناكو «''”ءاربلا نبا مساقلا وبأ هيقفلا هب عمسف «ريثك

 لاقف «هنم نكمتلا ىلع ردقي ملف «ءهعزانيل هيلإ هجوتف ءدسح هنم هباصأف
 دقو «فرشلا يعدي ريمحلا قاوس ةلذاش لهأ نم الجر انه اه نإ :ناطلسلل

 ناكو «كدلب يف كيلع شوشيو يمطافلا هنأ يعديو ءريثك قلخ هيلع عمتجا

 «ةيضقلا يف ءاهقفلا نم ةعامج ءاربلا نبا عم عمجف ايركز وبأ ريمألا ناطلسلا

 خيشلاو اًرارم هبسن نع هولأسف خيشلا رضحو «باجح فلخ ناطلسلا سلجو

 مهيلع ضافأف مولعلا لك يف هعم اوثدحتو «عمسي ناطلسلاو «هيلع مهبيجي

 .ةبوهوملا مولعلا نم اهيلع هوبواجي نأ اوعاطتسا امو ءاهب مهتكسأ مولعب

 .اهيف مهكراشيو ةبستكملا مولعلا يف مهعم ملكتي خيشلاو

 «ةقاط هب كلامو ءايلوألا رباكأ نم لجر اذه :ءاربلا نبال ناطلسلا لاقف

 كوجرخيو سنوت لهأ كيلع نلخديل ةعاسلا هذه يف جرخ نئل هّللاو :هل لاقف
 رمأو ءءاهقفلا جرخف :لاق «كباب ىلع نوعمتجم مهنإف «مهرهظأ نيب نم
 خيشلا مسبتف لاق «يباحصأ ضعب ّىلع لخدي نأ لعل :لاقف «سولجلاب خيشلا

 راشأو انهاه نمو انهاه نم تجرخل عرشملا عم بدأتأ ينأ الول هّللاو :لاقو

 ءءام قيربإب ينتئا :هل لاق مث «طئاحلا قشنا ةهج ىلإ راشأ امهمف «هديب

 امو «ةصاخ مويلا الإ مكنع بيغي ام : مهل لقو يباحصأ ىلع ملسو «ةداجسسو

 .هّللا ءاش نإ مكعم الإ برغملا يلصي

 يف تتامف عجو اهباصأ هيلع هئاسن زعأ نم ةيراج ناطلسلا دنع ناكو ...

 .هتمجرت تقبس 0010



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .اهنفد يف اولغتشاو هانكس تيب يف تلسغف ءاهلجأ نم بيصأف ءاهنيح

 لك قرتحا ىتح اهب اورعشي ملو «رانلا تبهتلاف تيبلا يف رانلاب ةرمجملا تيسنف

 هنأ ناطلسلا ملعف «رئاخذلا نم كلذ ريغو «بايثلاو «شرفلا نم تيبلا يف ام

 .يلولا اذه لبق نم بيصأ
 هيلإ اًردابم ىتأف ةنيدملا جراخب هئابخ يف ناكو «كلملا وخأ كلذب عمسف

 نبا هيف كعقوأ يذلا اذه ام :هيخأل لاقف «خيشلل ةرايزلاو داقتعالا ريثك ناكو

 اي :لوقي لعجو هيلع لخدف «كعم نمو تنأ كالهلا يف هَّللاو كعقوأ ؟ءاربلا

 ...هنع حفصلا لأسيو ؛ هيدي لبقي لعجو كرادقمب فراع ريغ هَّللاو يخأ يديس

 هانب يذلا هعبر عاب مث ءاّمايأ خيشلا ماقأف «هراد ىلإ خيشلا ةبحصب جرخو

 ءاربلا نبا ىلإ هجوو «ةيرصملا رايدلا ىلإ ةلقنلاب هباحصأ رمأو .طالبلا دجسمب
 ناطلسلا عمس هجوت املو :لاق «سنوت كتنيدم كيلع عسوأ ينارت :هل لاقو

 ةينب الإ تجرخ ام :خيشلا لاق «هدري نم هيلإ هجوف هدالب نم هجورخل ريغتف

 عمس امو :لاق هللا ءاش نإ دوعأ يتجاح هَّللا ىضق نإ نكلو هللا ءاش نإ جحلا
 ىلع اونمأ :لاق «ةفرع موي ةفرعب انك ىتح ءيشب هركذ الو هيلع اعد نأ خيشلا

 الو ءهرمع لوط مهللا :لاقف ؛ءاربلا نبا ىلع وعدأ نأ ترمأ نآلاف «يئاعد

 .2076 ةملظلل اًمداخ هرمع رخآ يف هلعجاو .هدلو يف هنتفاو .هملعب هعقتت

 رارسألا ةرد يف غابصلا نبا اهاور امك ةصقلا ثادحأ يهتنت انه ىلإ : تلق

 داز مث هلك قباسلا غابصلا نبا مالك لقن ةيلعلا رخافملا هباتك يف دايع نبا نكل

 ءوسب هل متخاو» :داز ؛««ةملظلل اًمداخ هرمع رخآ يف هلعجاو» :هلوق دعب

 اًديثك اًملع ىعو ناك دف هملع امأو «سانلل ناب دقف هرمع لوط امأف «ةبقاعلا

 هملع ىضمف ؛«ءاربلا نبا لاق لاقي الو «هدعب هب أبعي املق هبتك وأ هلقن ام لكف

 ) )»1١ص باتكلا سفن ىف هيلع ىرخأ ةوعد رظناو ؛7-50؟4 :ص رارسألاةرد : 168.



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايبلا

 «يناغملاب وهلي ناكو .هسأر قوف هراد ولع نكسي ناكف هدلو امأو ءاعايض

 هرمع رخآ يف امأو ...كلذب رهظتسيو «لحي ال امو .يصاعملاو ءرومخلاو

 اي اًحابص معنأ :هل نولوقي هباب ىلع مورلل موي لك حبصي «هديب مورلا مامز ناكف
20 

 ءطقف دحاو ردصم ىف الإ يتأت مل ءاهلامكب ةصقلا ثادحأ يه هذه : تلق

 بتك نم ءيش يف ركذت ملو «هنم لقني وهف هادع امو «رارسألا ةرد باتك وه

 هبتك نم ءيش يف يردنكسلا هللا ءاطع نبا اهركذي ملو «خيراوتلاو مجارتلا

 ىلع لدت ةلدأ كانه نإف ءدحاو لجر نم اًربخ اهنوك ىلع اًلضف يهو «ةريثكلا
 : ؟9اهنالطب

 دق لاحلا هذه ىفو «هتقيرط خيش حدم يف ديرم نم تردص اهنأ :لوألا

 يف تبثتلاو صرحلا نودب هخيش لئاضف يف ءاج ام لك لقنيف يوارلا لهاستي
 .اهبذك نم اهقدص ىدم

 .اهخويش نم ريبك خيشو «سنوت مالعأ نم ملعل اًماهتا اهيف نأ :يناثلا
 مهسفنأ ةرصن يف مهملع نولغتسي ال مهنأ مالسإلا ءاملعب نظلا نأ :ثلاثلا

 «نيدلا اذه نوغلبي مهو فيك «لئازلا اهعاتم ىلع دسحو «يويند عمطل

 .مهايتفو .مهسورد يف سانلا مهنمأتسيو « هلورشنيو

 دنع يلولا وهو يلذاشلا نسحلا يبأ نم ردصي نأ نكمي فيك :عبارلا

 ماقم تعلاط » :هلوق يف امك نيفلاخملا نع حفصلا هنع رتاوت يذلا «موقلا

 اهنم لاني ام ةمايقلا موي هللا ةمحر نم ننوكيل هللاو : يل لوقي لئاق اذإف ةمحرلا

 )١( :ص ةيلعلا رخافملا 590.

 نم مث سنوت ىلإ برغملا نم هتاحايسو يلذاشلا ةايح ريغصلا ديجملا دبع روتكدلا قاسامل 0 ()
 ةيلاكشإ :رظنا اريبك اكيكشت اهيف ككش هنإ لب ؛ةصقلا هذه نع ضرعأ رصم ىلإ سنوت
 .55 :ص يفوصلا ركفلا حالصإ



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 خيشلا لتق دق اذه نجاوطلا نبا ناكو » : هللا ءاطع نبا لاق «« 2”نجاوطلا نبا
 .'"'( يلذاشلا خيش شيشم نب مالسلا دبع بطقلا

 رذحاو «لامتحالاو ربصلاب كيلعف ملاظ كاذآ اذإو » :اًضيأ يلذاشلا لاقو

 اذإف «كسفنل كملظو ؛كل كريغ ملظ : ناملظ كيلع عمتجيف كسفن ملظت نأ

 ,حفصتو وفعت ىتح ردصلا ةعس كباثأ لامتحالاو ربصلا نم هب تمزلأ ام تلعف

 باجتف ءهل وعدتف كملظ نم هب محرت ام اضرلا رون نم كباثأ امبرو
 ١)

 ( كاوعد

 لوط مهللا » :ءاربلا نبا ىلع هئاعد يف قباسلا هلوق عم ضقانتي اذهو

 ةملظلل اًمداخ هرمع رخآ يف هلعجاو «هدلو يف هنتفاو «هملعب هعفنت الو «هرمع

 .« ةبقاعلا ءوسب هل متخاو

 يتلاو «ءاربلا نباب تلح ىتلا ةميظعلا تابوقعلا نم هوركذ ام : سماخلا

 .هباحصأ عم برغملا ىلص هنإ ىتح تاعاس عضبل يلذاشلا سبح ببسب تناك

 مالعأ نم اًملع نوكي نأ الضف ءملسم خأ ىلع وعدي نأ اذه قحتسي لهف

 .نولوقي امك اّيلو يلذاشلا ناك ول ,«نيملسملا

 «سنوتل عجر جحلا ءادأل زاجحلل مث رصمل رفاس امل يلذاشلا نأ : سداسلا

 نكسو «سنوت ةنيدم ىلإ انعجرو » :غابصلا نبا لاق ءاليوط اًنمز اهب ماقأو
 اًنمز اهب ماقأو .«فوجلل حتفت اًراد «ةيرعشلا ءاحطبب ديدحلا باب لخادب خيشلا

 ءايميكلا ملع هدلاو نع ثرو «ةماتك ةيرق نم هلصأ «يماتكلا نجاوطلا يبأ نب دمحم :وه )1١(

 ةنس نيدحوملا ىلع راثو «ةوبنلا ىعداو «ةيرحسلا مولعلا يف لغلغتو ؛ءايميسلاو
 : رظنا .هعابتأ نم ةرباربلا ضعب هلتق دقو «ةيلبجلا لئابقلا نم ريثك ىلع ىلوتساو ؛(ه575)

 عماجو ٠٠١. :ص برغملا ءايلوأ ريهاشم يف برطملاو 23575/7 :نودلخ نبا خيرات

 ,"8 :ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا

 ١1794. :ص نئملا فئاطل (0)

 ١5١. :ص نئنملا فئاطل )0



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ءاربلا نبا ديك نيأف سنوتب ماقملا لاطأ هنأ لاحلا ناك اذإف :تلق :''”«اليوط

 ةطلسلا دنع ةملك هلو «ةيعرشلا ةطلسلا هديبو ةعامجلا يضاق هنأ عم «؟هدسحو

 تفقو دقو «''”(ه571/1) ةنس الإ فوتي مل ءاربلا نبا نأ كلذ ىلع دز «ةيذيفنتلا

 اهنوك ةمهم ةمجرت ربتعت يهو .هب ىقتلا لجرل .يلذاشلل ةرصتخم ةمجرت ىلع

 نب نيسحلا نيدلا يفص ركذ دقف «هيديرم ريغ نمو «هل رصاعم نم تجرخ

 نرقلا ىف ءايلوآلا ريس) هباتك ىف (ه5601/) ةنس ىفوتملا ىجرزخلا نيدلا لامج

 نيب هتاياكحو ...يلذاشلا يلع نسحلا ابأ خيشلا تيأرو ١ :(يرجهلا عباسلا

 ليمج .ةروصلا ليمج ءريصب وهو رصم رايد ىلإ ءاج دق ناك ...ةريثك هباحصأ

 جح مث «هل هتيؤر لوأ وهو «ةفارقلاب يناكم ىلإ ءاج نأب يلع قدصتو ء«ةئيهلا

 نأ ىلإ رغثلاب ماقأو ءرصم رايد ىلإ ءاج مث «ءاطع هيف هل ىرجو «برغملل راسو

 ىرجو برغملا ىلإ عجر هنأ ىرت تنأف «""”« هقيرط يف تامف ؛جحلا ةينب رفاس
 هل لصح امع اضف «عجري هعدي له هيلع اًمقان ءاربلا نبا ناك ولف !!ءاطع اهب هل

 .ءاطعلا نم

 دجي ال نيرصاعملاو نيمدقتملا نم ةقيرطلا باحصأ تاباتكل عبتتملا نإو

 لب «ةصقلا هذه ةحص ثحب هسفن فلكي وأ «ءاربلا نبال اًرذع سمتلي نم مهنم

 نأ زوجي ال يتلا «تافصلا عشبأب هفصوو ءءاربلا نبا مذ يف نوعفادتي مهدجت

 امب ثادحألا هذه هبشأ امو «مهصاوخ نع اًلضف نيملسملا ماوع اهب فصوي
 ءا 1 . 0(

 ببسب سنوت دالب نم مث سلدنالا دالب نم لحر امدنع ' نيعبس نبال ىرج

 )١( :ص رارسألاةرد ١".

 14١/١. :ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (؟)

 ١١9. :ص يرجهلا عباسلا نرقلا يف ءايلوألا ريس (7)

 نم ءروهشم يفوص ؛دمحم وبأ «يليبشاإلا رصن نب دمحم نب ميهاربإ نب قحلا دبع :وه (4)
 ١/ ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا : هتمجرت يف رظنا .ه155 ةنس ت «دوجولا ةدحوب نيلئاقلا

 .«57" /7 يبتكلل تايفولا تاوق 2,35



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 ءاملعل ريذحتلا لئاسر سنوت ءاملع لاسرإ مث رصمل هجورخو «ءاملعلل هتفلاخم

 ةصق هذه لهف «تاونس تسب رصمل يلذاشلا دورو دعب كلذ ناكو ءرصم

 مهنأ مأ «مهل ةعيرشلا ءاملع ةاداعمو «مهتيمولظم اورهظيل ةيفوصلا اهكبحي

 ."'"داعبالاو درطلا اذهل اًلاهأ اًمح اوناك

 : ةيلذاشلا ةقيرطل لماكلا روهظلا روط :ثلاثلا مسقلا

 كلذ قبس ةروهشم ةقيرطك هتقيرط رهظتو يلذاشلا ةيصخش لمتكت نأ لبق

 يف تناك يتلا ةحايسلا يهف اهل ةثلاثلا ةحايسلا امأ «ةيرصملا دالبلل هل نيتحايس

 رصم يف حاس يلذاشلا نأ رداصملا تركذ دقو ءرصمب هماقم دنع روهظلا روط

 :تارم ثالث

 :رصمل ىلوألا ةحايسلا -

 .يطساولا حتفلا يبأب ىقتلا امدنع قارعلا ىلإ اًهجوتم اهب هرورم دنع تناك
 :رصمل ةيناثلا ةحايسلا -

 هجوت «يلذاشلا عم ءاربلا نبا ةنتف يف غابصلا نبا اهدرس يتلا ةصقلا دعب

 دصقب للعت ناطلسلا هبلط املف ءناطلسلا نم اًبره «ةيرصملا رايدلا ىلإ يلذاشلا

 ناح ىتح اليلق اهيف ثكم رصم ىلإ هجوت املف ءعوجرلا ىلع مزعلاو جحلا

 سنوتل عجر امل يلذاشلا نأ اومعزو «سنوت ىلإ داع مث جحف .«جحلا تقو

 : نيرمأ كلذ نم هدصقم ناك ةريخألا ةرملا

 : -سنوتل عجر امل - يلذاشلا لاق كي يبنلا نم نذإلا راظتنا :لوألا رمألا

 نيعبرأ اهب ىرت ةيرصملا رايدلا ىلإ لقتنا يلع اي : يل لاقف ِِكَي يبنلا تيأر»

 هللا لوسر اي «ءيديس اي :تلقف ءرحلا ةدشو «.فيصلا نمز يف ناكو ءاًقيدص

 نإ :لاقف «ءشطعلا فاخأ :تلقف ءمكلظي مامغلا نإ :يل لاقف ءديدش رحلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 يف ةمارك نيعبسب يندعوف :لاق .ءمكمامأ موي لك يف مكرطمت ءامسلا
 2000 يقيرط

 سنوتل يندر ام » :يلذاشلا لاق :يسرملا هذيملت باحصتسا : يناثلا رمألا

 ."'"( قرشملا ىلإ هعم رفاسو هكلسو هابرف .-يسرملا ينعي- باشلا اذه الإ

 ملعلاو «نذإلا ىلع اهقيلعت يلذاشلا تاحايس يف ئراقلا ظحاليو :تلق

 ل لُث» :ىلاعت لاق هملعب هَّللا صتخا امم هلبقتسم يف هل ثدحيس امب لصفملا

 ىلإ هتحايس يف وهف «[10 :لمنلا ةروس] ذأ اّلِإ َبِْمْلآ ٍضَرَْلاَو ٍتاوَمَسلَا يف نم ُدَلَحَي

 ,يلع اي » :هربخأو «شيشم نبا هخيش نذإ نع ناك برغملا نم اًمداق سنوت

 دعبو «يلذاشلا كيمسي هللا نإف «ةلذاش ىمست اًدلب نكساو «ةيقيرفأ ىلإ لحترا
 كلذ دعبو «ةنطلسلا لبق نم اهب كيلع ىتؤيو «سنوت ةئيدم ىلإ لقتنت كلذ
 ." 7”( ةينابطقلا اهيف ثرتو قرشملا دالب ىلإ لقتنت

 :رصمل ةثلاثلا ةحايسلا -

 هجوتلا -نومعزي امك -ىوبنلا نذإلا دعب ةيرصملا رايدلل يلذاشلا هجوت

 هتبحصبو راس املو «'؟”(ه547) ةنس ةيبرغملا دالبلل هدعب عجري مل يذلا

 تيأر» :هباحصأ دحأ لاق «ةيردنكساإلا ىلإ نيهجوتم هذيمالتو هباحصأ

 )١( :ص رارسألاةرد ١"« :ص ةيلعلا رخافملا و 58.

 ١". :ص رارسألاةرد (؟)

 .77 :ص رارسألا ةردو «١؟ :ص ةيلعلا رخافملا («*)

 رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأو 06 : ص عماجلا هدجسمو يسرملا سابعلا وبأ :رظنا (5)

 ةيفوصلا قرطلاو 0727 : ص ...هخيرات هرصع ىيلذاشلا نسحلا وبأ و 2176 : ص يسابعلا

 ثكم يسرملا نأ هللا ءاطع نبا هدروأ ام خيراتلا اذه ىلع لكشيو ,ه4 : ص رصم يف

 لوخد نوككي كلذ ىلعف (ه54805)ةنس يسرملا ةافو نأ مولعمو «ةيردنكساإلا يف ةنس ()

 : ص ننملا فئاطل :رظنأ .(ه5549)ةنس يلذاشلا هخيش ةبحصب ةيردنكسالا ىلإ يسرملا

,6« 



 «دقتو ضرع » ةيلذاشلا

 (7يرصقألا جاجحلا وبأ خيشلا ناك سنوي اي : يل لاقو ِدِك هللا لوسر ةحرابلا

 نسحلا يبأب هّللا هفلخأو «ةحرابلا تامف «نامزلا بطق ناكو «ةيرصملا رايدلاب

 نم ةحايسلا هذه ءانثأ يفو «''”« ةينابطقلا ةعيب هتعياب ىتح هتيتأف : لاق «يلذاشلا

 امك- ةيبطقلا ةجرد يلذاشلا هللا حنم ةيرصملا دالبلا ىلإ ةيسنوتلا دالبلا

 هّللاو  :يسرملا سابعلا وبأ لاق ءدحاو نع دحاول الإ نوكت ال يتلا -نومعزي

 ىلإ دحاو نع اًدحاو الإ دحاو نمز ىف ملعلا اذه باحصأ نم نانثا ناك ام
 ."70 نسحلا

 توم دعب ةيبطقلا يطعأ يلذاشلا نأ اهيف يتلاو ةقباسلا ةصقلا هذهو : تلق

 دنع هنع ثيدحلا قبس ام اهلطبي يروصقلا جاجحلا وبأ وهو «قباسلا بطقلا

 ماقأ ةيردنكسإلا مدق امل » : يوانملا لوق كانه لقن دقف «قارعلل يلذاشلا ةحايس

 عسي ال دحاو '*”شاش :لاقو «ىبأف لوخدلا يف نذأتسي لسرأو ءروصلا جراخ

 هيلع ىلصو «ةئام سمخو نينامثلا يف ةيناثلا ةليللا يف حتفلا وبأ تامف «نيسأر
 يلذاشلا لبق بطقلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ لوقي ةرمف :تلق «'””« يلذاشلا

 جاجحلا وبأ ناك بطقلا نإ نولوقي ةرمو «يطساولا حتفلا وبأ ناك

 .!!يروصقلا

 تناكف «''”روسلا جاربأ نم جربب نكسو ةيردنكسإلا نكس رصم مدق املو

 رابك نم :جاجحلا وبأ ,يرصقألا يودهملا يشرقلا يبرع نب ميحرلا دبع نب فسوي :وه )١(

 : ةنس يفوت «نآلا ىلإ فورعم اهيف هربقو (رصم ديعصب) رصقألاب لزن «هرصع يف ةيفوصلا

 : ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج «778/8 : مالعألا :رظنا ه5

 -٠05.

 41/١. /7:ةيردلا بكاوكلاو «77/ : ص ةيلعلا رخافملا و «”"” :ص رارسألاةرد (؟)

 )  )9:ص نئملا فئاطل ١17١54.

 .6 شاش » لدب 4 ةيقاط ١ يوانملا نع القن 77 : ص ةيلعلا رخافملا يف ()

 .5١//517:يوانملل ىرغصلا تاقبطلا (0)

 .77 :ص رارسألا ةرد رظنا (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ليحرلا نم كلذ دعب رثكأ مث الوحل وأ هل دلوو كانه جوزتو ءهنكس رقم

 اًحاور تقال يتلا هنوعد اًرشان ةيرصملا رايدلا لخاد يف لقنتلاو .دالبلل

 .ىلع اي :ىل ليق ةيرصملا رايدلا ىلإ تمدق امل » :لاق هنإ ىتح «''”كانه

 ."( كي كدجب ءادتقا ءرسيب اًرسع «ننملا مايأ تلبقأو «نحملا مايأ تبهذ

 فطللا هّللا كبحصأ «نسحلا ابأ اي :يل لاقف باذيع ءارحص يف رضخلا تيقل »

 .".”( ليحرلاو ماقملا يف اًيحاص كل ناكو «ليمجلا

 تامو «تارم جحو» :يوانملا لاق :ةريثك تناكف يلذاشلا تاجح امأ

 ميقيو ءاّماع جحي ماوعأ ماقأو » : غابصلا نبا لاقو 7”( هقيرط يف جحلا اًدصاق

 كلت ىف ركذيو «ةريثك يوبنلا دجسملل هترايز تناك كلذكو ل7( رخل اًماع

 :ةمارك

 جحي يذلا ماعلا يف ناك » : '"”غابصلا نبا هدروأ ام : جحلا يف هتامارك نمف

 .مهيلع ةكرحلاب ناطلسلا لغتشاف «ةيرصملا رايدلا لهأ ىلع رتتلا ةكرح هيف

 .سان هعبتاو «ةكربلا ىلإ هءابخ خيشلا جرخأف «بكرلل شيجلا زهجي ملف

 نع هولأسو «مالسلا دبع نب نيدلا زع يتفملا يضاقلا هيقفلاب سانلا عمتجاف

 ةلجملاو « ١54 : ص نئنملا فئاطلو « 4٠ ءالا 7١, : ص رارسألا ةرد : يف مهءامسأ رظنا 6

 .11 7 . ص رشاعلا ءزجلا سداسلا دلجملا ةينوتيزلا

 )١( رونلا ةرجش رظنا الزكية:١//181.

 .58 :ص ةيلعلا رخافملا و :”” :ص رارسألاةرد (*)

 !١١٠. :ص ننملا فئاطل 2

 .7١؟ :ص ةيلعلا رخافملا و «5؟ : ص رارسألا ةرد :رظناو 41١« /7:ةيردلا بكاوكلا (6)

 "5 . ص رارسألا ةرد 05(

 ١/ 29ص رارسألا ةرد : ”7



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 .شيجلا مدعو ررغلا ىلع رفسلا زوجي ال :لاقف رفسلا

 عماجلا يف هب عمتجاف :لاق «هب ينوعمجا :لاقف خيشلا كلذب سانلا ربخأف

 الجر نأ ول تيأرأ هيقف اي :هل لاقف ريثك قلخ امهيلع عمتجاو .ةعمجلا موي

 لاقف ؟ال مأ فواخملا يف رفسلا هل حابي له «ةدحاو ةوطخ اهلك ايندلا هل تلعج

 : خيشلا هل لاقف ءاهريغ و ىوتفلا نع جراخ وهف لاحلا هذهب ناك نم :يضاقلا

 فيخي ام تيأر اذإ ةدحاو ةوطخ اهلك ايندلا تلعج نمم وه الإ هلإ ال يذلاب انأ

 ليللاب بكرلا نوتأي صوصللا ناكف اورفاس مث ...نمآ ثيح مهب ىطختأ سانلا

 .هنوربخيو هيلإ نوتأي اوحبصأ اذإف «ةنيدم هنأك اًعينم اًروس هيلع نودجيف

 امل مث «جحلا ىلإ خيشلا ةبحص يف نورفاسيو «ىلاعت هّللا ىلإ نوبوتيو
 يدج عم يبدأت الول هّللاو هيقف اي :مالسلا دبع نب زعلل لاق رصم ىلإ عجر

 : تلق .'''« تافرع ىلإ هب تيطختو «ةفرع موي بكرلا تذخأل ِك هللا لوسر
 .بصعتم بلق ال عبتم بلقو نينيع يذ لكل نالطبلا ةحضاو ةفارخ هذهو

 هتبطاخم اهيف ىتلا تاماركلا رثكأ امف يوبنلا دجسملل هتارايز امأو

 : يضام مئازعلا وبأ هب ثدح ام :كلذ نمف «هيلع هميلستو للك لوسرلل

 باب ىلع فقو ةمركملا ةنيدملا انلصو املف نينسلا نم ةنس هعم تججح )»

 لاق عضوم اذه لاقو «هيلع لوخدلاب نذإلا بلطي وهو ٍةِك هللا لوسر دجسم

 كَ اشو أوان قح ْمُكصِنوُي رعت اولد ال انما زل (يككي» : هبف للا
 «لوخدلا يف هل نذأ ىتح «[77:رونلا ةروس] يورد مُكَّلمَل مُحَل ريح ْمُكْلَد اهل

 هتكئالمو هللا تاولص لوقي لعجو هسأر نع فشكو ِةِلَي يبنلا هجو ةلابق فقوو

 لوسر اي يديس اي كيلع هضرأو هتاوامس لهأ نم هقلخ عيمجو هئايبنأو هلسرو

 هنع نكس نأ ىلإ ميظع لاح يف وهو اهرركي لعجو .نيعمجأ هباحصأ ىلعو هللا

 مالسإو قرغلا نم هتاجن نم ةمارك اهيف لصح ىرخأ ةجح رظناو 24 :ص رارسألاةرد )١(

 .57 :ص رارسألا ةرد ىف ةنيفسلا بحاص



 .  ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .هنع يل فشك هيلع ملسأ تنك امل :لاقو مرحلا نم ةهج يف سلجو لاحلا

 .237« هتاببسب مالسلا يلع دريف هيلع ملسأ تنكف
 خيشلا ىلإ ىتأ جحلا نم يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا عجر امل ١ :لاق ةرمو

 ملسي كي لوسرلا :هل لاقف هلزنم يتأي نأ لبق مالسلا دبع نب نيدلا زع مامإلا

 .تافارخلا نم كلذ ريغ ىلإ 20( كيلع

© © 9 

 ) )1١:ص رارسألاةرد 8"5.

 ) )0:ص ننملا فئاطل ١١١.



 ج7 صول -ير)» ىبع
 ىو 2 سكس

 تاك دمب حرج

 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «18 7

 .هتناكمو سيردكلاب هلاغتشا :ثلاثلا ثحبملا

 :سيردتلاب هلاغتشا :الوأ

 يلذاشلا دوهج نايب يف صوصنلا داريإ ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ صرح

 .ةيرصملاو .ةيسنوتلا دالبلا يف هتقيرط رشنو «نيديرملا ةيبرتو «سيردتلا يف

 تاغلابملا اهيف دجي - اهضرع يتأيس يتلا - صوصنلا كلت ةنياعم يف درجتملاو
 ولغلا نديد وه كلذ نكلو ؛خيراتلل لهاجتو ءبذك نم ولخت ال يتلا ةريبكلا

 سئفنلا ةيكزت ارتب ل اذرمأ دقو «مهخويشل هحدم دنع فوصتلا قرف يف

 00 ميسو كير َّنِإ مهلا اَلِإ سِحوَتْلاو رْذالا َرِكِك َنونَيَحي َندلااأم : ىلاعت لاقف
 انآ ره مش انا 2 ول قة ل إو نيالا سي اقل أ دب دع
 7 بشن نو ب َنيِذلأ لإ رت ملأ :ىلاعت لاقو «[7 :مجنلا ةروس] هَ نَمِب

 .[4؟:ءاسنلا ةروس] «6اليِتَف َنوُملظِي الو ُهاَمِي نم قدي

 :ةيسنوتلا دالبلا يف سيردتلاب هلاغتشا

 برغملا دالبل نكي ملو ءرصمو سنوت يف هتايح بلغأ يلذاشلا ىضمأ
 «هتريس ركذ يف هباحصأ متها كلذلو ءابصلا نمز الإ - هسأر طقسم - ىصقألا

 .ةيرصملاو ةيسنوتلا دالبلا يف هتناكمو ءهسيردتو «هئاطعو

 هللا ىلإ يعاد اًظعاو اًدشرم اًخيش سنوت مدق يلذاشلا نأ ةفئاطلا عابتأ معز

 نأو سنوت ىلإ لحتري نأ هرمأ يذلا شيشم نبا هخيش نم وبنت نع ناك كلذ نأو

 .'”ةلذاشب هتوعد أدبي

 هيدي ىلع نوكي ينسح خيش مدقمب نورشبي اوناك سنوت ءاملع نأ نومعزيو
 نع كلذ لكو «همودق لبق اًخيش هذختا دق هذيمالت لوأ نإ لب «نيديرملا ةيبرت

 ١( :ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ 84.



 «يلكلا ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 لاقف ؟يخيش هش كذختأأ ىديساي هل تلقو انوي هديب تذخأف لاق ... سوساجلا

 وه ءايلوألا رابك نم ىنسح :«برغملا نم لصي ىتح كذاتسأ بقترا ىنب اي :ىل

 هب عمتجاف ةلذاش ىلإ خيشلا مدق ىتح ...هبقتري ناكف «ءبسنت هيلإو عكذاتسأ

 لبج ىلإ هعم هجوتو ءهمزالو هبحصف هل ريخ ةقباسو هب اًماركإ كلذ ناكو

 هدرا ح7
 ( ناوغز

 «ةماركلا سابل اًضيأ هوسبلأ دقف كلذب هرمأ نمو ءهسيردت ةيادب نعامأو

 اًماوعأ (ناوغز) لبجب ماقأ نأ دعب كلذب هرمأ يذلا وه َْبو هللا نأ اومعزف

 لل ل يل ايل يالا كك دسار ةرخلا

 نإو «بيجلا نم تئش نإ ءيلملا انأف يلع اي قفنأ : يل ليقف : مهتامهيرد نم

 هباطخ ىف هتأرجو همعز ىلإ -هللا كاعر - رظنا :تلق تلق "00 بيغلا نم تعش

 دَيِو هللا نم سمتلاو «بابسألا دوجو عم ميلكلا ىسوم اهيلع وقي مل يتلا دلل

 .هيخأب هلضع دشي نأ

 هتمجرت يف غابصلا نبا درويف سنوتل هلوزن لعب هرثأ نع امأو

 ءطالبلا دجسمب اراد اهب نكسو ءسنوت ةنيدم ىلإ لخدف » : ىلذاشلل

 اهب ماقأو...تاكربو تامارك باحصأ مهلك ...ءالضفلا نم ةعامج اهب هبحصو

 .اهيلع تفقو يتلا بتكلا يف ةمجرت هل دجأ مل )١( 

 .77؟ :ص ةيلعلا رخافملا و «55 :ص رارسألاةرد ()

 .؟7 :ص ةيلعلا رخافملا و «58 :ص رارسألاّةرد (*)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ظ 3

 يضاق عم يلذاشلا ةصق ركذي مث «''"«ريثك قلخ هيلع عمتجا نأ ىلإ ةدم

 دالبلا يف يلذاشلا ةناكم نم راغ ءاربلا ابأ نأ ررقيف ءءاربلا يبأ ةعامجلا

 .هددؤسو («هتناكم هبلسي نأ هفوخو «هل نيديرملا ةرثكو «ةيسنوتلا

 «ةعامجلا يضاق كاذ ذإ ناكو «ءاربلا نب مساقلا وبأ هيقفلا هب عمسف :١ لوقيف

 لاقف ءهنم نكمتلا ىلع ردقي ملف «هعزانيل هيلإ هجوتف ءدسح هنم هباصأف
 دقو «فرشلا يعدي ريمحلا قاوس ةلذاش لهأ نم الجر انهه نإ :ناطلسلل

 ."7«كدلب يف كيلع شوشيو «يمطافلا هنأ يعديو «ريثك قلخ هيلع عمتجا
 «ةيسنوتلا دالبلا يف يلذاشلا نع تءاج يتلا صوصنلا ةياغ يه هذه : تلق

 وبأ خيشلا ماقأ اذكهو :١ مهضعب لاق ىتح هتناكم اومظع يلذاشلا عابتأ نكلو

 كلانه ...هركذ عفتريو «همجن ولعي اهلالخ ذخأ «نمزلا نم ةدم ةلذاشب نسحلا

 فقوملا ديس حبصأو ءايتفلا لهأو «ءاهقفلاو «ءاملعلا ةرهش ىلع هترهش تغط

 ءولغلاو ميظعتلا اهرج «ةريبك ةغلابم هذه :تلق «"”« اهضرعو دالبلا لوط يف
 ثكمو اًباش ةيسنوتلا دالبلا مدق دق يلذاشلا نأ كلذ نيبيو «ناهربلا اهلطبي يتلا

 رثأ هل نكي مل هل ليوطلا ماقملا اذه عمو نيعبرألاو ةعساتلا نس زواج ىتح اهيف

 : رومأ ةثالث «هباحصأ هركذي ام ةياغو «ءدالبلا كلت يف .

 .هتحايس ةرثكو «ناوغز لبج هموزل :لوألا

 نأ مهرمأ ةياغو «هقف وأ ملعب اورهتشي مل نيذلا هذيمالت ضعب ركذ : يناثلا

 :اّثيعض ناك ةقيرطلا يف مهرثأ ىتحو «نيبجعملا ةفوصتملا ضعب نم اونوكي
 قتلي مل يذلا يسرملا سابعلا وبأ و «يضام مئازعلا وبأ الإ مهنم زربي ملو

 )١( :ص ةيلعلا رخافملا و «58 :ص رارسألاةرد 77.

 .58 :ص رارسألاةرد (؟)

 رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ :رظناو «87-819 : ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ ()

 ١7١. :ص يسابعلا



 «1 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .نيتنسب ةريخألا ةرملا يف سنوت نم هجورخ لبق الإ يلذاشلاب
 .ءاربلا نبا ةعامجلا ىضاق نيبو هنيب لصح ام :ثلاثلا

 اهنأو اًبيرق اهنع مالكلا قبس دقف ةصقلا كلت ةحص نع مالكلا امأ :تلق

 اهب ىضق ىلذاشلا نإف ةيسنوتلا دالبلا ىف هرودو هتناكم نعامأو «ءارتفاو بذك

 رثأ هنم لصحي ال ةعنص اذه ناك نمو «تاراغملل موزلو ةحايس نيب ةليوط ةرتف

 نكي ملو «نيصاخلا هيديرم ىلع اًروصحم ناك هرثأ لعلف «عمتجملا ىلع ريبك

 :ةبرصملا داليلا يف سيردتلاب هلاغتشا

 يفوت نأ ىلإ (ه157) ماع نم اًماع رشع ةعبرأ ةبارق رصمب يلذاشلا ثكم

 اًراد هل ذختا و «'"'هل اًنطوم ةيردنكسإلا ذختا اهلخد املو «"0(ه107) ماع

 " ”هنكسم هالعأ يفو ءريبك عماجو .ءارقفلل نكاسم هنم طسولا يفو . مئاهبلل

 رجفلا نم اهرغث مزالي راصو «برغملا نم ةيردنكسإ ىلإ مدق » : يوانملا لاق
 بكر اذإ ناكو «,برطملا همالكو «نسحلا هثيدحب سانلا عفتنيو «برغملا ىلإ

 برضتو «هسأر ىلع مالعألا رشنتو «هلوح ايندلاو ءارقفلا رباكأ يشمي

 ثوغلا بطقلا دارأ نم : همامأ يداني نأ بيقثنلا رمأيو (هيذي نيب (47تاسوكلا

 ١59. :ص رصم ىف ةيفوصلا قرطلا :رظنا ()

 .4 :ص ينارعشلل ىربكلا تاقبطلاو ,«577 7/0 :ىيبهذلل ربعلا :رظنا (؟)

 .77 : ص رارسألا ةرد رظنا (90)

 نم جونص ؛هيبويأ ةليخد برعم وه لاقيو «لبطلا :مضلاب .ءسوك اهدرفم :تاسوكلا (4)
 اهب براضلاو ءصوصخم عاقيإب رخآلا ىلع اهدحأب قدي ريغصلا سرتلا هبش ساحنلا

 .(سوك) ةغللا نتمو .ا/7 :ص طيحملا سوماقلاو 75٠١. /5:برعلا ناسل .يسوك



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «034

 .''7( ىلذاشلاب هيلعف

 نع يضام مئازعلا وبأ لاق ,هوديرم اهرضحي ةيرود يلذاشلا سورد تناكو

 نادلبلا نم سانلا هيلإ يتأي ءاّداعيم ةليل لك يف لمعي ناكو :١ يلذاشلا هخيش
 ."0(همالك نوعمتسي

 ءاهيلع ضارتعالا الو ءاهتفلاخم نكمي ال ةعاطم هذيمالتل هرماوأ تناكو

 :لاثتمالاو ةعاطلا بوجو يف كي هلوسر مالكو ىلاعت هّللا مالك ةلزنمب يه لب

 قراوخلا نم هنم هعمسي ام رثك املف «ءارقفلا ضعب هبحصو » :ىوانملا لاق

 نإف «تاوعد تسب نالف اناعد دق :هرس يف رمسألا نيدلا نيكم يدونف .هلزتعا

 ." 7”( يلذاشلا لاويلف هل باجتسي نأ دارأ

 نم نوكت نأ تدرأ نإ : يل لاق دق خيشلا ناك :١ يسرملا سابعلا وبأ لاقو

 تدرأ نإ : يل لاق مث ءةنس كلذ ىلع تثكمف ءاًئيش دحأ نم لأست الف يباحصأ

 جرخأ يلع تقولا دتشا اذإ ناكف ءاّئيش دحأ نم لبقت الف يباحصأ نم نوكت نأ

 عفري نيح حمقلا نم لحاسلاب رحبلا هيمري ام طقتلأ ةيردنكسالا رحب لحاس ىلإ

 هللا ءايلوأ نم ناكو داقنلا رداقلا دبع اذإو كلذ ىلع اًموي انأف «بكارملا نم
 .' 7( يلعفك لعفي

 هخيش نع يضام مئازعلا وبأ هركذ ام صصقلا كلت عنشأ نمو

 مهيلع هدي نوكت نأ :لاقف هباحصأ عم خيشلا ةقيقح يف ثدحت » : يلذاشلا

 كلذ نوكي ال :تلقو ءيسفن يف كلذ تضرتعاف :لاق ءاوناك امثيح مهظفحي

 جراخل تجرخف «يسفن يف ةديدش ةقيض ينتذخأ تحبصأ املف ءَقْيو هلل الإ

 )١( :ةيردلا بكاوكلا ”/ ١/51.

 ."0 :ص رارسألاةرد (0)

 ١١7. : ص نئملا فئاطل يف ةصقلا ليصفت رظناو «477/4 :ةيردلا بكاوكلا (6)

 ”١١. :ص ننملا فئاطل ()



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشاو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ءارقفلا ضعب هنأ تنئظف «ىنك ر حي ءىشب اذإو -ىقوط ىف ىسأر تلخدأ ىنعي -

 سابل اهيلع «ءانسح ةأرما اهب اذإو «ءيقوط نم يسأر تجرخأف :لاق «ينحزامي

 عقت يذلا اذه ام «يضام اي : يل لوقي خيشلاب انأ ذإو «يقاوطأ نم ينتذخأ ديب

 امف ىسأر تعفرف ناكملا كلذب زاتجا خيشلا نأ تننظف ءاهنع ىنامرو ؟هيف

 يضارتعاب تبصأ ينأ تملعو كلذ نم تبجعتف .ةأرملا الو خيشلا تدجو

 اذك سمألاب تلق امل ىضام اي :ىل لاقف «ىكبأ انأو هيدي نيب تسلجف ...هيلع

 يف عقت نأ تدرأ امل «كنم مويلا يدي تناك نيأ «ّىلع تنأ تضرتعاف ءاذكو

 كرشلا اذه ىلإ رظنا :تلق "00 خيشب سيلف كلذ نم نكمي مل نم «ةيصعملا

 هل اوداز ىتح عفنلاو رضلا كلمي يلذاشلا اولعج نأ اوفتكا امف «ةيبوبرلا يف

 .سيدقتلاو ولغلا نم هّللاب ذوعنف ءرودصلا ىفخت امو «بيغلا ةفرعم

 ةماركب هسورد روضح ىلع يلذاشلا ذيمالت صرح ةقيرطلا عابتأ روصيو

 يبأ خيشلا دنع ةليل تنك :١ يلذاشلا ذيمالت دحأ نع يردنكسلا هللا ءاطع نبا

 تيأرف «'"'”ميكحلا يذمرتلل (ءايلوألا متخ) باتك هيلع أرقي ناكو «نسحلا

 : خيشلا لاقف ءانعولط تقو خيشلا عم نكي ملو ءانعم علطي مل اًسلاج اًدحاو

 ) )1١:ص ةيلعلا رخافملا و .”ه :ص رارسألاةرد ١79!-٠".

 ببسب اهنم ىفن (ذم رت) لهأ نم «يذمرتلا ميكحلا ءرشب نب نسحلا نب يلع نب دمحم :وه (؟)

 ةيفوصلا ةقيرط عابتاب مهتا دقو ءرفكلاب هيلع اودهشف ءاهلهأ هيلع ام هيف فلاخ اباتك هفينصت
 : ةنس يفوت ءامتاخ ءايبنألل نأ امك متاخ ءايلوألل هلوقو .فشكلا ىوعدو تاراشاإلا يف

 7١8/5. :نازيملا ناسلو 27177 /7:مالعألا :رظنا .هالا٠
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 مث داعيملا عمسي ىتح '''مسقملا نم ةليل لك يتأي «يسرملا سابعلا وبأ كاذ

 لاق «''”« ةيردنكسإلاب كاذ ذإ نسحلا وبأ خيشلاو ءهناكم ىلإ هتليل نم دوعي
 اهتالع ىلع ةياورلا هذه نم نيبتيو »:ةياورلا هذه ركذ دعب :"”رامع ملاس ىلع

 دل ءايلوألا متخ هباتكو يذمرتلا مالكل عامتسالا ىلع سابعلا يبأ صرح

 مئاد ناك لب «ةيردنكسإلا ةئيدم ىلع هتوعد يف يلذاشلا رصتقي ملو :تلق

 هلاحرت نم ربكألا بيصنلا اهل ةرهاقلا تناكو «'”ةيرصملا ندملا ىلإ لاحرتلا

 ىلإ مدق :١ يوانملا لاق «هتقيرط اًرشان ''"ةيردنكسإلا نيبو اهنيب ددرتي ناك دقف

 هتقيرط اهيف رهظأو «ةيرصملا رايدلا ىلإ لوحت مث ...برغملا نم ةيردنكسإ

 ."”« ةيرسلا هتريس رشنو «ةيضرملا
 ةرهاقلا يف يلذاشلا سورد يف مهتداع يه امك يلذاشلا عابتأ غلابيو

 دقو الإ اًملاع اوكرتي ملو ءهسورد نورضحي اوناك مالسالا ءاملع نأ نومعزيف

 رصم ىلإ ىصقألا برغملا نم مدق امل خيشلا نأ: ليزيغم نبا لاق «هوركذ

 هيف تمسق يذلا ناكملا وهو «رازي لينلا ئطاش ىلع لطي «ةرهاقلا ةنيدمل بيرق لبجوه )١(

 هيف ماقت راصو «دلبلا ىلإ هنم ةرامعلا تلصتاو ءرصم ىلع ةباحصلا ءاليتسا دنع ةمينغلا

 .7 /” :رابتعالاو ظعاوملا :رظنا .تاعامجلاو عمجلا

 ١55. :ص نئملا فئاطل  (؟)

 يلذاشلا نسحلا وبأ) باتك فلأ «يلذاش يفوص «يرصم بيدأ ءرامع ملاس يلع :وه ()

 «لئاسولا ىتشب يلذاشلا ىلع ءانثلا يف دهتجا دقو ««فوصت «همولع «هخيرات «.هرصع

 .(م١1981) ةنس باتكلا نم غرفو

 ١5١. :ص ...هخيرات هرصع ىلذاشلا نسحلا وبأ (4)

 ةئيدم ىلع ددرت ام لوأ ددرتف 018٠ :ص يسابعلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ :رظنا (0)

 رظنا ةروصنملا راز مث 2775:ص رارسألا ةرد :رظنا .ةيردنكسإلا ىلإ ندملا برقأ روهنمد

 ١١١. : ص ننملا فئاطل

 ١١60. :ص نئملا فئاطل رظنا (5)

 57/١. /؟ :ةيردلا بكاوكلا 60



 210 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 قرشملا لهأ هتوعدل عضخو رغاصتف «ىلاعت هللا ىلإ قلخلا وعدي راص

 نيغصم ...هرصع لهأ نم ءاملعلا رباكأ هسلجم رضحي ناكو .ةبطاق برغملاو

 0 هيدي نيب نيذملتتم هل

 ءاج ام اهبذكي لوألا رصم ملاع هنأك يلذاشلا روصت يتلا ةلاهلا هذهو : تلق

 مانألا يتفم مامإلا خيشلا اهيف ةميخ ىف ةروصنملا » ةنيدمب يلذاشلا روضح ىف

 بهو نب ىلع نيدلا يقت نب نيدلا دجم خيشلاو «مالسلا دبع نب نيدلا زع

 أرقث يريشقلا ةلاسرو «يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلاو ...سردملا ''”يريشقلا

 ,مهمالك غرف نأ ىلإ ءتماص نسحلا وبأ خيشلاو .نوملكتي مهو «مهيلع

 .كنم عمسن نأ ديرن يديس اي :اولاقف

 عمسن نأ دب ال اولاقف «متملكت دقو «هؤاربكو «تقولا تاداس متنأ :لاقف

 مولعلاو «ةبيجعلا رارسألاب ملكت مث .ةعاس خيشلا تكسف :لاق «كنم

 اذهف :تلق "هللا نم دهعلا بيرقلا «بيرغلا مالكلا اذه اوعمسا :لاقو

 ىلع رصم ءاملع ةناكم ولع نيبي وهف .مهل ال مهيلع هتححص ضرف ىلع صنلا

 :ةدع هوجو نم ىلذاشلا

 داقعنا دنع مالكلا يف اوأدتبا مهءامسأ تركذ نم نأ :لوألا هجولا

 .47: ص ىيلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا ةسردملا و ١9« :ص ةيلعلا رخافملا )١(

 قيقد نب نسحلا وبأ نيدلا دجم ةمآلعلا مامإلا ؛ةعاطلا يبأ نب عيطم نب بهو نب يلع :وه 6

 ٌيزهبلا يريشقلا ءديعلا قيقد نب نيدلا يقت ةاضقلا يضاق ةيميت نبا دلاو يكلاملا ديعلا

 لهأ هب عفتناو ءبهذملا يف فّئصو ىتفأو سّرد ء«صوُق ليزن «يكلاملا يطولفنملا

 .44 /7:تايفولاب يفاولا :رظنا .ه1717 :ةنس يثوت «ديعصلا

 .175 :ص رارسألا ةردو ١٠١١« : ص نئملا فئاطل )9( 
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 عمسن نأ ديرن يديس اي :اولاقف «مهمالك غرف نأ ىلإ ١ : هلوق : يناثلا هجولا

 عنصي الو ءملكتلا هنم اوبلط ثيح هيلع مهم دقت ىلع لدي اذهو : تلق 22« كنم

 .ىلعأ هتبتر تناك نم الإ رماوألا رادصإ نم اذه

 دقو «هؤاربكو .تقولا تاداس متنأ :لاقف١:هلوق :ثلاثلا هجولا

 .ىفكل صنلا اذه الإ اهيف نكي مل ولو :تلق «« متملكت

 .ةميخلا ردص نم جرخو «نيدلا زع خيشلا ماقف :هلوق :عبارلا هجولا

 .يلذاشلا ىلع مالسلا دبع نب زعلا خيشلا مدقت ىلع لدي اذهو « هعضوم قرافو

 هقبسي الف مارتحالاو ريقوتلا هل يذلا وهو .ءسلجملا ردص يف ناك يذلا وهف

 .مايقلاب دحأ

 هللا ءاطع نبا دروأ دقف ةرهاقلاب ةيفوصلا تاقناخ ىلع ددرتي ناكو

 نبا نيدلا زع خيشلا ىلإ ىتأ جحلا نم نسحلا وبأ خيشلا عجر امل :١ يردنكسلا

 اعدف لاق «كيلع ملسي ِخِكَذ لوسرلا :هل لاقف هلزنم يتأي نأ لبق مالسلا دبع

 .''”( ةيفوصلا تاقئناخ ىلإ نيدلا زع خيشلا

 بهذم سيردت معزت ىلع اًصيرح رصمب هماقم ةرتف يف يلذاشلا ناكو
 ردص خيشلا مدق امل »: هنأ كلذ نيبي «نامزلا كلذ ةيبطق بلط ىلعو «فوصتلا

 ملكتو «نسحلا يبأ خيشلاب عمتجا الوسر رصم رايد ىلإ يونوقلا نيدلا

 نيدلا ردص خيشلا ىفوتسا نأ ىلإ قرطم خيشلاو «ةريثك مولعب هترضحب
 مويلا نامزلا بطق نيأ ينوربخأ :لاقو هسأر نسحلا وبأ خيشلا عفرف «همالك

 دري ملو نيدلا ردص خيشلا تكسف :لاق ؟همولع امو «هقيدص وه نمو
 .(0 اًياوج "0

 )١(  ننملا فئاطل ص:١١١.
 ) )0.ةيلعلا رخافملاو «١١؟0 : ص نئملا فئاطل



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ١- يذمرتلا يلع نب دمحمل (ةيالولا متخ) باتك :

 وبأ خيشلاو وه ناكو يسرملا خيش نع يردنكسلا ه هللا ءاطع نبا لاق

 0 هاتوألا ةعبرألا دحأ هنإ هنع ء لوقي ناكر .ةماتلا ةوظحلا مهدنع

 ةصاخلا سلاجملا يف هذيمالت نيب هتءارقب ينتعي ناك هنأ ليلق لبق رم امكو

 ةرهاقلا نيب ةليوطلا تافاسملا عطقي ناك يسرملا نإ لب «ةيردنكسإلا يف

 سردلا اذه روضحل ةيردنكسالاو

 ١ - تابطاخملاو فقاوملا باتك :

 يكزلا راد يف ةرهاقلاب اًموي ناك خيشلا نإ :١ يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاق

 املف ؟سابعلا وبأ نيأ :لاقف «هيلع أرقي ''”يرفنلل فقاوملا باتكو «جارسلا

 لاقف ءاّدبأ اهدعب تكست نلو ملكت «كيف هللا كراب ءملكت ينب اي :لاق ءاج

 ." "6 خيشلا ناسل تقولا كلذ يف تيطعأف :سابعلا وبأ خيشلا

 :بولقلا توق باتك -"“

 ثروي '”توقلا باتكو ءملعلا ثروي ءايحإلا باتك :٠ يلذاشلا لاق
 006 رعنلا

 :6١. ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و :0١77 ص نئنملا فئاطل )١( 

 نرقلا يف ةيفوصلا خويش نم :ِهَّللا دبع وبأ «يرفنلا نسحلا نب رابجلا دبع نب دمحم :وه (؟)
 و («فقاوملا) هبتك نم «ةرصيلاو ةفوكلا نيب (رفن) ةدلب ىلإ هتيسن «يرجهلا عيارلا

 /7:يلكرزلل مالعألا :رظنا .(ه7814) ةنس يفوت «فوصتلا يف امهالك (تابطاخملا)

 . :760/3٠ ١ نيفلؤملا مجعم وع

 . 5 ؛ ص ننملا فئاطل هر

 .هتمجرت تقبس دقو «يكملا بلاط وب ءأ وه (بولقلا توق) باتك بحاص (5)

 .١4:ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و ء175٠ : ص نئنملا فئاطل (5)
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 .2100( توق هنإف ترقلاب مكيلع :١ اضيأ لاقو

 مالسلا دبع نب زعلا عم هعامتجا يف ليلق لبق تقبس ىتلا ةصقلا اهيلع لديو

 .« مهيلع أرقت يريشقلا ةلاسرو»:اهيفو

 : "7ةيطع نيبال زيجولا ررحملا ريسفتو ,'"'” ضايع يضاقلل ءافشلا باتك -ه

 ." 76( ءافشلاو ةيطع نبا ريسفت أرقي ناكو » : يوانملا لاق

 : نيدلا مولع ءايحإ باتك -5

 ثروي توقلا باتكو .ملعلا ثروي ءايحالا باتك ) : ىلذاشلا لاق

 مامإلاب هيلإ اولسوتف ةجاح هَّللا ىلإ مكل تضرع اذإ7:لوقي ناكو «””« رونلا

 دماح يبأ يف لوقي يسرملا سابعلا وبأ هذيملت ناكو .«'"”6دماح يبأ

 ."70 ىمظعلا ةيقيدصلاب هل دهشنل انإ »: ىلازغلا

 نبا ىسيعو ىسوم ىيلازغلاب واب مانملا يف ِةِكك يبنلا تيأر :١ يلذاشلا لاق و

 ."””(1ل :الاق ءاذهك ربح امكيتمأ يف لاقو عيمجلا ىلع ىلاعت هللا تاولص ميرم

 ١( ص نئملا فئاطلط :  2١77ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و :4١.

 فاضقلا يلوو «تالحر هل هه 41/5 ةنس دلو «يسلدنألا يبصحيلا يسوم نب ضايع :وه (؟)

 .45/7؟ بهذملا جابيدلاو 3١7/7١ ريسلا :رظنا ه 544 ةنس شكارمب يفوت ةريثك هتافلؤمو

 «هيبأ نع ةياورلا رثكأ ءدمحم وبأ «يطانرغلا يبراحملا ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع :وه 26*)

 تام «زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا :باتك هل «ماكحألاب فراع .هيقف رسفم
 ةاعولا ةيغب 9١٠2ص يهابنلل سلدنألا ةاضق خيرات :هتمجرت يف رظنا .ه047 ةنس

 .ال” /؟ ىطويسلل

 .١7:ص ةيلعلا رخافملا و 81/١« 7/5” :ةيردلا بكاركلا 6

 4١. :ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و «175١:ص نئنملا فئاطل (©)

 .١4:ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و «175 : ص ننملا فئاطل (1؟)

 ظ .75١:ص نئملا فئاطل )0( 

 .590 /؟ :ةيردلا بكاوكلاو ,.7937”"7/“:نانجلاةآرم (48)



 «) ةيلذاشلا هتقيرطو , هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 يهو «يفوصلا بهذملا لثمت اهرثكأ ركذلا ةفلاسلا بتكلا هذهو :تلق

 رئاس ىلع اهنومظعي مهنإ لب «ةفوصتملا دنع اهتسادق اهل نآلا ىلإ بتك

 كش ال ةيهلإ ةبوقعب دعوتم وهف حدقب اهل ضرعت نم لك نأ نومعزيو «بتكلا
 كلذ ىلع نودرويو «ملع ريغب هيلع لوقتلا نم للاب ذوعن ةرخآو ايند هتكلهم

 الف «نيملسملا ماوع اهب نوفوخي يتلا ةبوذكملا ىؤرلاو «ةيفارخلا صصقلا
 .اهيف ام لك ةحصو ءاهيفنصم ةيالوب ميلستلا الإ لهاجلا يماعلا كلمي

 :هذيمالتل هتيبرت يف يلذاشلا جهنم

 مئاق جهنملا اذهو «هذيمالتل هتيبرت يف اًيفوص اًجهنم يلذاشلا كلس دقو

 : ةيلاتلا طاقنلا يف كلذ حضتيو «ديرملا لالذإو «خيشلا ميظعت ىلع

 ١- نيديرملا بولق يف ةقراخلا هتردقو خبشلا ةسادق عرز :

 نع يلختلاب :لوألا :فاصوأ ةعبرأب رباكألا ةسلاجم :١ يلذاشلا لاق

 نيب عمسلا ءاقلإ :يناثلا ءمهل صيصختلاو «ةبحملاو «ليملاو , مهدا دضأ

 .نووهي امل ىوهت ام كرتو «مهيديأ

 : عبارلا «مهدئاقع ىلع سسجتلا كرت و «مهلاعفأو مهلوقأ راثيإ :ثلاثلا

 لاقو .''”(مهلاعفأ يف مهل ةقفاوملا طرشب «مهتمه هب تقلعت امب ةمهلا قلعت

 ىلإف لزي مل نإف ,كخيشل كبلقب هجوتف ةسوسولاو رطاوخلا ترثك اذإ » :اًضيأ

 يكح امك ءرظنلاو ةمهلاب ةيبرتلا مهصاوخ نمو :دايع نبا لاقو "52 كبر
 لاقو 7( رظنلاب اهدالوأ يبرت ةافحلسلاك نحن :نسحلا يبأ يديس نع

 لاقو "7: هتينغأ دقو ةرظن هيلإ رظنأ نأ الإ لجرلا نيبو ينيب ام هّللاو :١ يلذاشلا

 .58:ص ةيلعلا رخافملاو .«١١”:ص رارسألاةرد )١(

 .8/!4/؟:ةيردلا بكاوكلا (؟)

 1١7١7١. : ص ةيلعلا رخافملا رف

 5١., :ص ةيلعلا رخافملاو :١759« ص ننملا فئاطل (:4)



 « دقت و ضرع » ةيلذاشلا «

 .©7( ىنغأ دارأ اذإ يلولا ١ :يسرملا سابعلا وبأ

 :نيديرملا بولق يف ةيقتلا عرز -؟
 تاياورلاو ةلوقنملا مولعلاب مهسلاجف ءاملعلا تسلاج اذإ» : يلذاشلا لاق

 اذإو ء!مهنم حبرلا ةياغ كلذو .مهنم ديفتست نأ امإو مهديفت نأ امإ ,ةحيحصلا

 ام مهل لحو «ةدابعلاو دهزلا طاسب ىلع مهسلاجف داهزلاو دابعلا تسلاج

 .هوقوذي مل ام ةفرعملا نم مهل قوذو .هورعوتسا ام مهيلع لهسو «هوررمتسا

 ملعلاب رفظت ملعت امل بستنت الو ءملعت ام قرافف نيقيدصلا تسلاج اذإو

 ."70نونمم ريغ اهرجأ دئاوفبو «نونكملا

 لوزنو «بيغلا ملع هئاعدال نيديرملا بولق يف ةبهرلاو فوخلا عرز -*

 : مهتينالع و مهرس ىف هنوشخيف ددملا

 ىرأف اًباوج اهل نوكي ال ةلأسملا نع ينولأست دقل هّللاو :١ يلذاشلا لاق

 هنإ هّللاو »:اًضيأ لاقو 2”( طئاحلاو ريصحلاو ةاودلا يف اًرطسم باوجلا

 .".”6 ءاوهلا يف رئاطلاو «ءاملا يف توحلا يف هنايرس ىرأف ددملا يلع لزنيل

 نيلصملل ةرم لاقف «مهبولق يف امب هذيمالت فشاكي ناك هنأ اومعز كلذلو

 هللا ينعلطأ دق الإ ةالصلا كلت يف ءيش دحأ رطاخ يف سجه ام هللاو ١ : هفلخ

 يف ولعلا بلط هنم دصقي يذلا «ءبذاكلا ءاعدالا اذه ببسبو «'””« هيلع

 .بيغلا ملع ىلإ علطتلا بح نآلا ىلإ هعابتأو «هذيمالت يف عرز ءضرألا

 ١59. :ص ننملا فئاطل (1)

 .58: ص ةيلعلا رخافملا و «55١:ص رارسألاةرد (؟)

 .١١١:ص نئملا فئاطل )9©( 

 ):(  نئنملا فئاطل ص:١١١.

 ."8: ص ننملا فئاطل (5)
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 : ديرملا بلق يف ةيالولا بلط بح عرز -4
 يف كتيادب تناك ء«مدآ نم طسق كل اًضيأ تنأ ١:يسرملل يلذاشلا لاق

 املف «فيلكتلاب هدبعتل سفنلا ضرأ ىلإ تلزنأف «فراعملا ةنج يف حورلا ءامس
 هللا دهشُي ناك لب «0'2(ةفيلخ نوكت نأ تققحتسا ناتيدوبعلا كيف ترفوت

 "هللا يلو كنأ دهشأ »:داقنلا رداقلا دبع هذيملتل لاق امك هذيمالت ةيالوب

 و «هيلع حتفي نأ لجأ نم فوهكلاو «يراربلا يف ميهي ديرملا حبصأف : تلق

 هلل برقتلل بلطت مل يتلا «ةيالولا ةجردل لصيو «تاماركلا هيدي ىلع ثدحت
 .سانلا نيب ةناكملا لينو ءاهتاذل تبلط امنإ و «ىلاعت

 :هتناكم :اًمئاث

 اودروأو يلذاشلا مهخيش ةناكم نايب يف ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ ىلاغ

 «ةيهولألا ةبترم ىلإ لب ةوبنلا ةبترم ىلإ هتلصوأ يتلا ميظعتلاو ولغلا صوصن

 ىلع مهئانث دنع اهيف اولاغ يتلا صوصنلا ضعب هذهف مهيلع لوقتن ال ىتحو
 : هيف ولغلا رهاظم ضعب اهدعب ركذن مث ,يلذاشلا

 «نيقيدصلا سوؤر نم اًسأر تبحص ينإف ١:يسرملا سابعلا وبأ لاق

 وبأ وهو بسنأ هيلإو «رختفأ هبو ..دحاو دعب دحاول الإ نوكي ال اًرس هنم تذخأو

 مل نإف «ةثالث وأ نيموي يف هل حتف الإ دحأ هبحصي ال ناكو «يلذاشلا نسحلا

 ,"'"( قيرطلا أطخأ هنكلو اًقداص نوكي وأ ءباذك وهف مايأ ةثالث دعب اًئيش دجي

 هديرمل حتفي ىتح يلذاشلا اهكلمي يتلا ةيادهلا هذه ام لءاستيل ءرملا نإو :تلق

 ىلاعت هّللا صتخا يتلا قيفوتلا ةياده الإ ةيادهلا هذه لهف ؟ةثالث وأ نيموي يف

 )١(  :ص ننملا فئاطل 17٠١.

  20ص ننملا فئاطل :١؟١.

 ص ةيلعلا رخافملا ف : ١ك



 هلك
 :هحدم يف يريصوبلا لاقو

 انلكو دوجولاب اًيلع يدفأ

 همامإو هثوغو نامزلا بطق
 هواش نع ترصقف لاجرلا داس

 هَُنَطْنَف كيلإ ىقلي ام ىقلتف
 هحيرض ناكم ىلع تررم اذإو
 ةرضحب ةالفلا يف اًضرأ تيأرو

 اهنأك هيدل ةنمآ شحولاو

 ىرَّس ول كبلقب اًميظعت تدجوو

 ىدنلا رحب اي كيلع مالسلا لقف
 : يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاقو

 ةريح ةيربلاب امدق ناك دق

 اهؤاملظ تعشقت يلذاشلاب

 ىدنلا رحب ىدهلا ملع ىقتلا زنك
 اهامح ملأ اًبطخ نإ ناك نم

 اهلك ةيربلا هب ذولت فهك

 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 يدتفن ٍءوس لك نم هدوجوب

 دجوملا رس ناسل دوجولا نيع
 ددؤسلاو ىلعلل برآاملا ممه

 ديؤم يأ سدقلا حورب قطن
 يدن برت نم ٌدنلا حير تممشو

 دقرغلا عاقب اهنم ةرضخم

 دجسم لوأب مرح ىلإ ترشح

 دملجلل ىرولا دجس دملج يف

 !"'"يدشرملاو لب ملعلا ٌرحبو يماطلا

 اهادهف ىرولا بطق ىتأ ىتح

 اهاقفأ هثيجمب ترونتو

 اهاجلم اهثوغ ةيربلا بطق

 اهاقوو هفرص نع اهب ىوزو

 ""هاخرو اهئاوأل يف هوجرت
 يسافلا دوعسم نب دمحم لوق يف شحافلا ولغلا اذه ىلإ رظناو

 نأل «ةينابر ةفيطلو ءاّيتاذ الكيه ناك يلذاشلا نسحلا ابأ خيشلا نإ: يلذاشلا

 قحلا نأ كلذو «يلذاشلا نسحلا يبأك ةيتاذ هتفيطل نوكت نم مهنم ءايلوألا

 دق ةفيطللا كلتف «ةفيطل هيف ماقأ هسفن نع هانفأو هدبع ىلع ىلجت اذإ هناحبس

 هدجسمو يسرملا سابعلا وبأو 2«؟78:ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 28: ص ةيلعلا رخافملا 0010

 ١٠١9. :ص نئنملا فئاطل هل رظناو 2«؟595:ص ننملا فئاطل (؟)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 وه يناسناإلا لكيهلا كلذ ناك ةيتاذ تناك اذإف «ةيتافص نوكت دقو «ةيتاذ نوكت

 هَّللا هماقأ يذلا وهو «دوجولا رمأ رودي هيلع «عماجلا ثوغلاو «لماكلا درفلا

 قئاقح بذجنت ذئنيحف «ملاعلا ظفحي هبو ءدوجوم لك ىلع فرصتلاب
 رهقيو «سيطانغملا رجح ىلإ ديدحلا باذجنا هرمأ لاثتما ىلإ تادوجوملا

 ."'7(ءيش هنع بجحُي الف «هتردقب ءاشي ام لعفيو «هتمظعب نوكلا
:_ 

 دقف «.ءاهقفلاو ءاملعلا نم هحدم نم ركذ ىلع هعابتأ صرح دقو :تلق

 ةلاسر ىلع يلذاشلا قيلعت عمس امل هنأ - مالسلا دبع نب زعلا نع اولقن

 7« هّللا نم دهعلا بيرقلا بيرغلا مالكلا اذه اوعمسا » :هلوق -يريشقلا

 مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ناكو » :هلوق "'"ريثك نبا نع دايع نبا لقنيو
 نسُح دهاشيو «قئاقحلا يف هريرقت عمسيف نسحلا يبأ ذاتسألا سلجم رضحي

 ضك ريو «قحلا بناج نم دراو هل لصحي كلذ دنعف «يندللا ملعلا نع هحاصفإ

 نم بيرق هنإف ريرقتلا اذه اولمأت :لوقيو «''”نيديرملا عم اًبرط هيمدق ىلع

 )١( ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا : ٠١.

 مالسلا دبع نب زعلا ةريسل عوجرلابو 2578: ص ةيلعلا رخافملا و ٠١١« : ص ننملا فئاطل (؟)

 ىلعف 275١5 /8: ةيعفاشلا تاقبط يف يكبسلا نيدلا جات كلذ ركذ امك ءاّيفوص ناك هنأ دجن

 .هبرشم ىلع وه نم حدم دق وهف «هنم ءانثلا اذه برغتسي ال كلذ

 نم ملعلا بلط ؛ءادفلا وبأ ءيقشمدلا «يشرقلا «عرد نب ريثك نب رمع نب ليعامسإ :وه (*)

 ةيادبلا :اهنم ةريثك فيناصت هلو «يزملاو «ةيميت نبا نع ذخأ ؛هلجأ نم لحرو «هرغص
 21١61 /١:علاطلا ردبلا :رظنا .(هالا/) ةنس قشمدب يفوت «نآرقلا ريسفتو «ةياهنلاو

 ١/ 7١", :مالعألاو

 كلذ نم َنوُذِخَتيو ءعامسلا سلاجم يف صقريو دجاوتي ناك مالسلا دبع نب زعلا نأ ىوعد (4)

 نم لكو «حيحص ريغ ىوعد هذهف «مهدنع ركذلا سلاجم يف صقرلا ةحابإ ىلع ةججح
 هذه قاصلإ نأو «هيلع بذك مالكلا اذه نأ اًمامت كردي «مالسلا دبع نب زعلا ةريس فرعي

 .سانلا نم ةماعلاب ريرغتلل وه امنإ هب ةمهتلا
 مهأ يف ّصصن دق هللا همحر مالسلا دبع نب زعلا مامإلا نأ «ةيفوصلا بذك ىلع ليلد ربكأو
 - ةنوعرل ٌةَهِبْشُم «ةنوعرو ٌةَفِحَف قيفصتلا و صقرلا امأو» :لاقف كلذ ميرحت ىلع هبتك



 0 دقنتو ضرع 0 ةيلذاشلا 207

 .276 هنم هّللاب فرعأ تيأرام) : "؟7ديعلا قيقد نبأ نع اولقنو ل هبر

 لاق :هسفن ىلع يلذاشلا ءانث اوقاس ىتح ءانثلا اذهب اوفتكي ملو
 يتلا مولعلا نم ءيش نسحلا يبأ خيشلا نع ذش ناك نإ يلابب رطخ » : يسرملا

 نوتأي ةعباسلا ءامسلا ةكئالم نإ : يل لاقف هيلع تلخدف «ةكئالملا اهب تصتخا
 .470 ىلاعت هللا يندمأ امب مهدمأف يلإ

 دبع خيشلا يلإ بستنأ تنك ١ :لاقف ؟يديس اي كخيش وه نم هل ليقو

 ةسمخ : رحبأ ةرشع يف موعأ لب ءدحأل بستنأ ال نآلا انأو «شيشم نب مالسلا

 نم ةسمخو «ىلعو «نامثعو ءهرمعو ءركب يبأو هِي يبنلا : نييم دآلا نم

 ."””( ربكألا حورلاو «ليئارزعو «ليفارسإو «ليئاكيمو «ليربج :نييناحورلا

 نم تنكُم دلك هللا لوسر يدج نم ياريم تذخأ ةليل ) : يلذاشلا لاقو

 اوُلكل ةمايقلا موي ىلإ ينع نوبتكي نجلاو سنإلا نأ ولف «ءامسألا نئازخ
 ينذخأ كي هللا لوسر يدج نم ىيثاريم تذخأ ةليل» :اضيأ لاقو 0(اولمو

 «ءانغلا نازوأب نرَّثملا صقرلا ىتأتي فيك «باذك عنصتم وأ ؛نعار الإ اهلعفي ال ثانإلا -

 نيذلا مث «ينرق سانلا ريخ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو «هبلق بهذو هبل شاط نمم

 لعفي مهنودلقي نيذلا ءالؤه نم دحاو نكي ملو ؛هيلع قفتم .« مهنولي نيذلا مث «مهنولي

 .18577/57 : مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق ©« كلذ نم اًئيش

 دقو «ةياهنلاو ةيادبلا ىلإ ريثك نبا نع لقنلا اذه ىزع دقو «”9 «”8:ص ةيلعلا رخافملا )1١(

 .هدجأ ملو ةياهنلاو ةيادبلا ىلإ تعجر

 «ديعلا قيقد نباب فورعملا «يريشقلا نيدلا يقت «حتفلا وبأ .بهو نب ىلع نب دمحم :وه (؟)

 بلط يف لحرو ءريثكلا عمس «يرصملا «ةاضقلا يضاق «ظفاحلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا

 :ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا .(ها/7٠) ةنس يفوت «هنامز يف ملعلا ةساير هيلإ تهتنا «ثيدحلا

 .187 /5: مالعألاو 230/4

 ."8: ص ةيلعلا رخافملاو «5ا/4/١:ةيردلا بكاوكلا (9)

 .579١:ص رارسألاةرد (4)

 41/١/4. :ةيردلا بكاوكلاو «7١ا7/:ص رارسألا ةردو :١١4« ص نئملا فئاطل (5)

 .77١/:ص رارسألاةرد (5)



 « ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 تيعب ىتح هسأر ىلع ينرادأو (« يترس يف هعبصأ لمعو 7 يسحلا ىدج

 مهللا : لق :يل ليقف .ةركلاك يدي نيب يسركلاو شرعلاو ضرألاو تاومسلا

 نوكيل .نوكي امو ناك ام ِةِْكَي دمحم انديس هب ىأر يذلا رونلا نم كلأسأ ىينإ

 نم ءيشب رظنلا ديدحت نع اًينغ .هسفن فصوب ال هديس فصوب دبعلا

 .2"”( تارودقملا نم دارأ امع زجع هقحلي الو «تامولعملا

 هللا ىلع قلخلا لدت كنأ كيلع ينولد يديس اي :لاقف لجر هيلع لخدو
 تنأ اه كل لوقي نأ لماكلا لجرلا لب «ءايلوألا ةماعل كلذ» :لاقف

 ."””(دحأ هب تأي مل امب قيرطلا اذه يف تئج دقل » :اًضيأ لاقو « "00 كبرو
 هعم عيطتسي ال يذلا ميظعلا ردقلا ةناكملا يف غلب هنأ يلذاشلا معز دقو

 ينأك تيأرف .«ءيشب تسل ىينأ يلابب رطخ» :يلذاشلا لاقف :هتلزنم ريدقت

 ةمالع : يل ليقف «ةحئار هل دجأ مل ىتح هيف تقرغف «كسم نم تيب يف تسمع

 ."”«ديزملا مظعل ديزملا دقف ديرملا

 اهلاق » : مهلوقب « ىلو لك ةهبج ىلع اذه يمدق :١ يلذاشلا لوق اوللعو

 رمؤي نم نمز لك يف باطقألا نمو «ةيبطقلا ناسل وهو هيف كش ال رمأب

 «لوقلا الإ هعسي الف لوقلاب رمؤي نم مهنمو «توكسلا الإ هعسي الف توكسلاب
 وه ىلاعت هّللا نأ اًناتهبو اًبذك اومعزف :تلق «2"'« ةيبطقلا ماقم يف لمكألا وهو

 هتنب نباو «هتناحيرو كي هللا لوسر طبس «يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا :وه )١(

 ةنس ةفوكلا ىلإ هقيرط يف لتق «جراوخلا لاتقو «نيفصو لمجلا هيبأ عم رضح ءاَنيو ةمطاف
 .١/557:باعيتسالا :رظنا .(ه١51)

 .7١ا7/:ص رارسألاةرد (؟)

 ١6. :ص ةيلعلا رخافملا (*9)

 ١18. :ص ةيلعلا رخافملا (4)

 .4/!4 /4:ةيردلا بكاوكلا (0)

 . :ص ةيلعلا رخافملا (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «06

 .هسفنل ءارطإلا اذهب هل نذأ يذلا

 ءانث اهيلإ اوفاضأ ىتح مهلاوقأ نم يلذاشلا ةناكم نايب يف ةالغلا فتكي ملو

 يبأ خيشلا راونأ » :هلوق ِهْكَت يبنلا نع مهيئارم يف اولقن دقف .هيلع كي لوسر

 اهنم ءيشب كسمت نمف ؛دوجولا يف لاق وأ ,ناوكألا يف ةحئال يلذاشلا نسحلا

 :مانملا يف ِِكي هللا لوسر تيأر » :يلذاشلا لاقو «"'”« هلك ريخلاب كسمت دقف

 زع سلجم نم ىهبأ هقفلا ملع يف سلجم كنامز يف ام «يلع اي : يل لاقف

 ."'"( كسلجم نم ةقيقحلا ملع يف الو ...مالسلا دبع نب نيدلا

 تيأر» :يلذاشلا لاق :(مالسلا هيلع) رضخلا ءانث اهيلإ اوفاضأ كلذكو

 اًبحاص كل ناكو «ليمجلا فيطللا هللا كبحص .«نسحلا ابأ اي :لاقف رضخلا

 ." «ليحرلاو ماقملا يف

 :يلذاشلاب ولغلا رهاظم

 مهولغ رهاظم ضعب ركذ ىلإ يتأن يلذاشلا يف مهنم طرفملا ولغلا اذه دعبو

 :هراثآب كربتلا- ١

 ءانثأ يف ةقرب قرط ضعبب تنك نيح » :'؟””يشياشحلا نامثع نب دمحم لاق

 ىمست برعلا ءايحأ نم ىح ىف ةليل انتب (ه15١7١) ةنس ةيوارحصلا ىتحايس

 يبأب هتبرت تفرشت ناك ءاهيحاونب رازي ناكم كانه نأب ينوملعأ (ةماعنلا)

 ) )1١رارسألاةرد ص:58؟١.

 .178١:ص رارسألاةرد (0)

 .8/8!8:ةيردلا بكاوكلا ()

 اًرظان لمع « خرؤملا رعاشلا بيدألا «ةنوتيزلا ءاملع نم «يشياشحلا نامثع نب دمحم :وه (4)

 دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا .(ه17575) ةنس سنوتب يفوت «ةنوتيزلا عماج ةبتكم ىلع

 ١97. : ص ةنيذ وب



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ."'"0 جحلا ىلإ هرورم دنع هباحصأو يلذاشلا نسحلا

 دالبلل همودق دنع يلذاشلا اهيف دبعت ىتلا ناوغز لبجب يتلا ةراغملا امأ

 : هّللا نود نم دبعي اّنثو اهتلعج يتلا لئاضفلاو «ريطاسألا اهيف اودروأ دققف ةيسنوتلا

 سلاج اهيف (مالسلا هيلع) رضخلا ناكو الإ اهانرز ام ١ :'"'ةفرع نبا لاق

 لاقو «*'”« جرح الو رحبلا نع ثدحف اهتامارك امأ ...اهيلع هديو ةيراسلا برقب

 ىلصو ءرحبلا بزح أرقو اهيف هللا ىلإ لسوتو .تبسلا موي اهراز نم » :اًضيأ
 ام هّللاو ١ :اًضيأ لاقو أ« هيلع ىلاعت هَّللا حتفي ةرم ةرشع دحأ لَك يبنلا ىلع

 ."”« ةيلذاشلا ةراغملا ةرايزب الإ لمعلاو ملعلاب ىلع حتف

 نع ةريثك صوصن لقنب يشياشحلا دمحمل (نيمثلا ردلا) باتك درفت دقو

 «ةراغملا كلت يف كرشو ولغ اهلك «باتكلا اذه يف الإ دجوت ال يلذاشلا

 : اهنمو

 نيرشعو ىدحإ موي «تبسلا موي ةراغملا هتاه تلخد » :يلذاشلا نع هلوق

 ةرم ةئام ٍةلَي يبنلا ىلع اهيف ىلصو «تبسلا موي انتراغم لخد نم «بجر يف
(03 

 ' "« ةروربم ةجح جحيبو الهلا رضخلا ىري ىتح تومي ال «يسركلا ةيآ أرقو

 نسحلا وبأ و «8-4:ص نيعبرألا هباحصأو يلذاشلا نسحلا يبأب فيرعتلا يف نيمثلا ردلا )1١(

 يف اهبيطخو اهملاعو سنوت مامإ : هللا دبع وبأ «يمغرولا ةفرع نب دمحم نب دمحم :وه (؟)

 بهذملا جايبدلاو 047 /7:مالعألا :رظنا .ه٠8 :ةنس اهيف هتافوو هدلوم «هرصع

 ١١. 7ص

 نسحلا وبأ و «8-5 : ص نيعبرألا هباحصأو يلذاشلا نسحلا يبأب فيرعتلا يف نيمثلا ردلا (5)

 .١1:ص ةئيذ وب دمحمل يلذاشلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «1. 7

 نم رس ةراغملاو «ةراغملا نع تبسلا موي رضخلا فلختي ال :اًضيأ هلوقو

 نم » :اًضيأ هلوقو «''”«ةراغملاب تيبلا ىنب يذلا وهو ءركذلا قلح رارسأ

 ."'"( ناطيشلا نم ظفُح تبسلا موي اهراز

 هيف اودروأ دقف ةراغملا يف ةالصلل اًّئيب يلذاشلا هذختا يذلا ماقملا امأو

 انماقم راز نم »: يلذاشلا لوق :اهنمو ءاهبذكب دحوملا كشي ال يتلا لئاضفلا

 لوانتي الجر تيأر ماقملا اذه تينب امل » :اًضيأ لاقو 7( انباسح نم ناك

 ماقملا اذه راز نم «نسحلا ابأ اي رضخلا انأ :لاق ؟تنأ نم :تلقف ( يعم

 «يتراغم ةراغملاو «يماقم ماقملا ١ :اًضيأ لاقو «'*!« اًقيدص نيعبس راز امنأكف

 .ماقملا راز نم ١ :لاقو .'*”« هترايز لبقت مل ةراغملا رزي ملو ماقملا راز نمو

 ايندلا يف يترمز يفو «يعم ناك انبازحأ أرقو «ةعمجلا ةليل تقولا هيف ايحأو
 .200 ةرخآلاو

 .«لجدو بذك اهلكو اهتدروأل ةلاطالا الول يتلا صوصنلا نم كلذ ريغو

 كشي ال يتلا راثآلا كلت ءايحال ةوعد اهلكو «قحتسي امب اهعضاو هَّللا لماع

 ماوع نم مهب ررغملا ءارو نم يويندلا بسكلا وجري اهعضاو نأ لقاعلا

 ةراغملا نع ''هيرصاعملا ةيلذاشلا ةاعد دحأ لوقي كلذلو :؛نيملسملا

 هتاه يف ماقملا اذه ةرايزب نينسلا هتاه يف اًصوصخ سانلا ىنتعا دقو » : ماقملاو

 حاجنو «برآملا ءاضق ىلع ةجح مهل ماق ام كلذ نم اودهاش ثيح «عمجلا

 قباسلا عجرملا )1١(

 قباسلا عجرملا (9)

 قباسلا مجرملا ()

 قباسلا عجرملا ()

 قباسلا مجرملا (5)

 قباسلا عجرملا ()



 «مار) ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 اذه راتسأبو «نولسني بدح لك نم اهترايز ةدم يف مهارت كلذلو «بلاطملا

 قئالخلاو ةعمجلا موي حابص ىلإ سيمخلا راهن فصتنم نمف «نوكربتي ماقملا

 ,2)( نايعلل دسجتت نأ تداك ةينابرلا رارسألاو ءاحجاوفأ اًجاوفأ «هيلع ارتت

 : هب مسقلا -؟

 ( يب هيلع مسقأف هللا ىلإ ةجاح كل تضرع ذإ : هلوق يلذاشلا نع اودروأ

 «تجرفنا الإ ةدش يف هركذأ ال هّللاو تنكف » :قباسلا مالكلا دعب يسرملا لاق

 ."70ناه الإ بعص رمأ الو

 :هب لسوتلاو هلاؤس -'"“

 اي «يديس اي هل تلقف ِهْلي هَّللا لوسر تيأر » :"”يبطاشلا هّللا دبع وبأ لاق

 ؛كيلع يتالص دعب ةليل لك يف نسحلا يبأ خيشلا نع ىضرتأ ينإ :هّللا لوسر
 لاقف ؟تيدعت اذإ اًئيش كلذ يف ىلع ىرتفأ ,يجئاوح يف هب ىلاعت هَّللا لأسأو

 كسمت نمف «دلاولا نم ءزج دلولاو «ىنعمو اًسح يدلو نسحلا وبأ :يل

 .(؟”(ِه# يب هتلأس دقف نسحلا يبأب هللا تلأس اذإو «لكلاب كسمت دقف ءزجلاب

 ءمظعألا مسالا رس هيف هللا عدوأ دقو  :يسافلا دوعسم نب دمحم لاقو

 مث « ىنمتي ام هاطعأو ىءاعد هَّللا باجتسا هّللا ىلإ هب لسوت نم لك راص ىتح

 نومحدزي رشحملا لهأ نإ» :هلوق نوصملا رسلا هباتك يف '*”ينارعشلا نع لقن

 ) )1١ص ةنيذ وب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأ : 97.

 .07": ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 27١ : ص ةيلعلا رخافملا (؟)

 يبأ نبا هل لاقيو «يبطاشلا هللا دبع وبأ «يرفاعملا دمحم نب ناميلس نب دمحم :وه 59(6)

 ةنس اهب يفوتف ةيردنكسإلا يف ةدابعلل عطقنا «ةبطاشب هدلوم «تآارقلاب ملاع :عيبرلا
 ,007/7:ةيردلا بكاوكلاو 16١« /5:مالعألا (ه51/)

 .57 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو :١١-27١ ص ةيلعلا رخافملا (4)

 .«يرصملا «يلذاشلا «يراصنألا «ينارعشلا دمحأ نب يلع نب دمحأ نب باهولا دبع :وه (5)

 - عافدلاو فينصتلا ىف اًرثكم ناكو «صاوخلا ىلع دي ىلع ةيلذاشلا كلس «بهاوملا وبأ



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2141

 نسحلا وبأ يديس هل عفش هتبسن تحص نمف «ةيلذاشلا ةقيرط ىلع ةمايقلا موي

 نيبحملا نم انتبحأو انلعجت نأ هب كيلإ لسوتن انإ مهللا ءالف ال نمو «يلذاشلا

 ."'”( ىنعمو اًسح هليبس ىلع انلعجتو «هيدل نيبوبحملاو «هل
 : يلذاشلل هحدم يف يردنكسلا هّللا ءاطع نبا لوق قبس دقو

 اهاقوو هفرص نع اهب ىوزو ااهامح ملأ بطخ نإ ناك نم

 "اهاخرو اهئاوأل يف هوجرت اهلك ةيربلا هب ذولت فهك
 ةديدش يلذاشلا نسحلا يبأ يديس حورف » :رارسألا ةرد باتك مدقم لوقيو

 هللا ةمعنب انثدحتو ءهلاوقأ وأ «هراكذأ نم اًئيش تأرق نإ ةصاخ ءروضحلا

 ىري اميف تيأرف ينباصأ رمأ نم ام اًموي اًمومهم تنك دقف «ىلاعتو هناحبس

 رومألا كب تقاض اذإ ميهاربإ اي : يل لوقيو «يلع ملسي نسحلا ابأ يديس مئانلا

 هنم ىناعو «هنم انيناع دق نآلا تنأ هيف ام نأ ملعأو «نسحلا ابأ اي لقو يندان

 ."7بيرق هّللا ءاش نإ جرفلاو «ربصاف ءدادجألا

 : يوانملا لاق يلذاشلا ةالاوم مدع ءاعدلا در بابسأ نم اولعج مهنإ لب

 يدونف «هلزتعا قراوخلا نم هنم هعمسي ام رثك املف «ءارقفلا ضعب هبحصو#

 نأ دارأ نإف «تاوعد تسب نالف اناعد دق :هرس يف رمسألا نيدلا نيكم

 .".56 يلذاشلا لاويلف هل باجتسي

 ةقيرطلاو « :١ ١55 ص ىريكلا ةيلذاشلا تاقبط :رظنا .ه9ا/”” : ةئنس ىفوت فوصتلا نع -

 . 71 :ٍص اهمالعأو ةيلذاشلا

 )١( :ص ةينابرلا تاحوتفلا ”777( 5 ",

 ١. 55: ص ننملا فئاطل ()

 نسحلا ىبأ باتك ىف كرش اهلك ىلذاشلا ىف ةديصق ىلإ رظناو «8١:رارسألاةرد ةمدقم (60)

 ١ ١ ١ ١ .55 :ةنيذوبل ىلذاشلا

 .7١١؟: ص نئملا فئاطل يف ةصقلا ليصفت رظناو «477/64 :ةيردلا بكاوكلا )0



 ها ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :رضحلاو بيغلا يف ظفحلاو ىنغلا ىلع هتردق-؛

 دقو ةرظن هيلإ رظنأ نأ الإ لجرلا نيبو ينيب ام هّللاو» :يلذاشلا لاق

 مهظفحت مهيلع هدي نوكت هنإ) : -خيشلا ةقيقح يف- اضيأ لاقو لأ7( هتينغأ

 يف ةبوذكملا صصقلا كلذ يف اودروأو 2!« نيرضاح وأ نيبئاغ اوناك امنيأ

 : مهتبيغ يف هذيمالتل يلذاشلا ظفح

 تقو يف رصم نم ريثك قلخ هعمو اًجاح رفاس امل يلذاشلا نأ اومعز دقف

 نم مهعم جرخي نأ ناطلسلا عطتسي ملو ءرصم لهأ ىلع رتتلا ةكرح هيف تداز

 ءرتتلا اًيدحتم يلذاشلا مهب جرخ كلذ دنعف «.جحلا نم اوعجري ىتح مهسرحي

 نودجيف «ليللا يف بكرلا نوتأي صوصللا ناك » اورفاس املف «صوصللاو
 ىلإ نوبوتيو «هنوربخيو «هيلإ نوتأي اوحبصأ اذإف «ةنيدم هنأك اًعينم اًروس هيلع
 ."”( محلا ىلإ خيشلا ةبحص يف نورفاسيو «ىلاعت هللا

 : شرعلا قوف هماقم -ه
 يبأ ماقم ىلع ةحرابلا تعلطا :داقنلا رداقلا دبع يل لاق » :يسرملا لاق

 ماقم كاذ :هل تلقف .شرعلا دنع :لاقف ؟خيشلا ماقم نيأ و :هل تلقف .نسحلا

 انب رقتسا املف «خيشلا ىلع وهو انأ تلخد مث .هتيأر ىتح هيف خيشلا كل لزنت

 : يل لاقف مانملا يف داقنلا رداقلا دبع ةحرابلا تيأر :خيشلا لاق سلجملا

 .ةيوامس سفنلاو «ةيضرأ ةنيطلا ءاذ كنع عد :هل تلقف ؟يسرك مأ تنأ يشرعأ

 نيب اميف لزنتي رمألاو «نيأ الب هللا عم رسلاو ءيسرك حورلاو .يشرع بلقلاو

 .”( هنم دهاشلا هولتيو .«كلذ

 )١( ص ننملا فئاطل :١7579« :ص ةيلعلا رخافملاو ٠١.

 :ص ةيلعلا رخافملا و ؛"”0 :ص رارسألاةرد (؟0) ١9.

 )( .18:ص ةيلعلا رخافملا و ؛5"7:ص رارسألاةرد

 .5/5/!4 :ةيردلا بكاوكلاو ١١7« :ص نئنملا فئاطل (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2«:

 : ثوغلا بطقلا هنأب هفصوو ضرألا يف ولعلاو سيدقتلا -1

 ايندلاو ءارقفلا رباكأ يشمت بكر اذإ ناكو » :يلذاشلا نع يوانملا لاق

 بيقنلا رمأيو «هيدي نيب تاسوكلا برضتو «هسأر ىلع مالعألا رشنتو «هلوح
 عينصلا اذهو : تلق 6'١' يلذاشلاب هيلعف ثوغلا بطقلا دارأ نم : همامأ يداني نأ

 : هلوقب ةيلذاشلا دحأ هّللعي ضرألا يف ولعلا هبحاص ةدارإ يف دحأ كشي ال يذلا

 ةقزأ يف يشمي يلذاشلا نسحلا وبأ ناك «مهتيالو الو «مهسفنأ نوفخي ال مهنإ

 دارأ نم لوقي لئاقو «هيدي نيب ةروشنم دونبلاو «كولملا نم كلم هنأك رصم

 ال هَّللا عم مهنألو «مهرهظأ ىلاعتو هناحبس قحلا نأل «يلذاشلاب هيلعف بطقلا

 هللا ءاطع نبا لاقو ؛ '"”( روهظلا ىلع ءافخلا الو «ءافخلا ىلع روهظلا نوراتخي

 .””«رينتسم بلق وذ هتينابطق يف فلتخي مل ١ :يردنكسلا
 ةبترم مهوبلسو ىرخألا ةيفوصلا قرطلا اوقاف هب مهولغ نم مهنإ لب

 ىلع الإ بطق هدعب يتأي ملف «يلذاشلا اهدلقت نأ دعب- ةموعزملا -ينابطقلا

 وبأ لاق :اهلاني ىتح لذشتي نأ هيلع بجيف ىرخأ ةقيرط ىلع ناك ولو «هتقيرط
 موي ىلإ يتيب نم ثوغلا بطقلا نوكي نأ هللا تلأس» :يلذاشلا نسحلا

 رمسألا مالسلا دبع لاقو 56 كل بيجتسا دق يلع اي :ءادنلا تعمسف «ةمايقلا

 ةيسورعلا ةقيرطلا لهأ مهب ينعي - يناوخإ » :ىربكلا هتيصو يف '”يسلبارطلا

 ) )1١:ص ةيلعلا رخافملاو «5/١57:ةيردلا بكاوكلا ١6.

 .19١:ص ةينابرلا تاحوتفلا (0)

 ةيلعلا رخافملاو 27 277 .8١21:ص رارسألا ةرد :رظناو 2١١١ : ص نئنملا فئاطل (0)

 .7/ .5:ص

 .١7١:ص ةيلعلا رخافملا (5)

 ديناسأ يف ةينسلا راونألا هل «يلذاش يفوص «يروتيفلا رمسألا ميلس نب مالسلا دبع :وه (5)

 ةيلذاشلا تاقبط :رظنا «ةنس ةئم وحن نع ءه 48١ :ةنس ايبيلب يفوت «ةيسورعلا ةقيرطلا

 ١٠١9. :اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو 7“١0« :ىربكلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 .“'"6 لدبتت هلاوحأف لذشتي ملو سرعت نم -

 : بيغلا ملع -ا/

 .هيلوي نأ لبق يبلق يف هبح عضو الإ اًّيلو هللا ىلو ام هّللاو ١ :يلذاشلا لاق

 هنأ هنع رهتشاو ,"''"( هضفري نأ لبق يبلق يف هضغب ىقلأو الإ اًدبع ضفر الو

 ىلإ دغ دعبو دغ يف نوكي امب مكتربخأل يناسل ىلع ةعيرشلا ماجل الول » :لاق
 ." "( ةمايقلا موي

 «هيف سرفتيو «ةعاس هيلإ رظني لعجف » هل وعدي ىتح اهدلوب ةأرما هتءاجو

 املف «ريثك ءاعدب هل اعدو هللا كدشرأ ينب اي مق :هل لاقف ءهنع تفتلي مث

 لاقف .هملكب هتبطاخ الو «هتيصوأ كتعمس ام «يديس اي :همأ هل تلاق فرصنا

 هلمع يف تدجو امف «هرمأ بقاوع ىلع هللا ينعلطأ يدي نيب سلج امل :اهل

 .( 7( هملكأ نأ هَّللا نم تييحتساف «هيلع هيصوأ اًئيش

 : هلوسرو هَّللا نع دذخألا -8

 ةبطاخم معز دقف كلذ نيبي اضن انه ركذنو «صاخ ثحبب هل يتأيس اذهو

 ينتيمس مل :تلق ١ :يلذاشلا لاق «يلذاشلاب هتيمست لصأ نع هلاؤسو هللا

 ذاشلا تنأ امنإ «يلذاشلاب كتيمس ام ىلع اي :هل ليقف «يلذاشب تسلو يلذاشلا

 .70 يتبحصو يتمدخل درفنملا ينعي - ةمجعملا لاذلا ديدشتب - يل

 :بلسلاو ءاعدلا درل ببس هضغب - 4

 حصانلا نيب اوقرفي ملو مهل دقان لكل ةوادعلا ماهس ةيلذاشلا تهجو دقلو

 )١( :ص ةينابرلا تاحوتفلا 5.

 .١١١:ص ننملا فئاطل (0)

 :١18. ص ةيلعلا رخافملا 9

 .77”:ص ةيلعلا رخافملا و 4١٠« ."”4:ص رارسألاةرد (4)

 . 17/7 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو «77 : ص : ص ةيلعلا رخافملاو « 58: ص رارسألاةرد ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ش هامل

 هل تلوس نم لكل ةمتاخلا ءوسو ريذحتلاو ديعولا صوصن اودروأو «ريعملاو

 اي : يل ليق »:يلذاشلا لاق :كلذ نمو «هلعف نع اًلضف «ضارتعالا رطاخ هسفن

 ولو «كآر نم ىأر نم الو «ميظعتلاو «ةبحملا نيعب كآر نم يقش ام «يلع

 :90: ةمايقلا موي ىلإ كلذ تقلطأل تنش عش

 "!( ههدئاقع ىلع سسجتلا مدع رباكألا ةسلاجم بدأ نم  :اًضيأ لاقو

 ." 7( نوم رجملا سئارعلا ىري الو «سئارع ِهّللا ءايلوأ » :اًضيأ لاقو

 انيلع هللا قلخ نم دحأل سيل ١ :هسلجم يف اًموي لاق يلذاشلا نأ نومعزي و

 نب نيدلا رصان ةيردنكسإلاب ةا ةاضقلا يضاق هيقفلا سلجملا يف ناكو «ةنم

 نم بح ىلع بولقلا تلبج : هيفي كدج هلاق اميف لوقت امو : هل لاقف «'؟”رينملا

 انبولق تلبجف «هناحبس هللا الإ انيلإ نسحملا ىرن ال انإ :لاقف ءاهيلإ نسحأ
 ثالث نتومتل هللا وف ءانيلع دقتنت «رينملا نبا اي :هل لاق مث «هتبحم ىلع

 .اًملسم تومت نكلو «ءانفلا ةتومو «رقفلا ةتومو «لذلا ةتوم :تاتوم

 هب عبشي ريعشلا زبخ دجي ال ىتح ةقافلاب يلتباو ءءاضقلا نع لزعف :لاق

 ."”« هيلع ملسي نم ىقلي ال ىتح لذلابو «هدالوأ

 «ىمعلا مهاداع نمل ةيلذاشلا لسر ىندأ نإ : يفنحلا نيدلا سمش لاقو

 ."'6 مهنم انأو «رايدلا بارخو .حاسكلاو

 )١( ةيلعلا رخافملا ص:١59.

 .89/5 /5:ةيردلا بكاوكلا (؟)

 .؟١7: ص ىريكلا ةيلذاشلا تاقبط 6(

 رينم نب نيدلا رصان يضاقلا ؛راتخم نب مساقلا نب روصنم نب دمحم نب دمحأ :وه 00

 ةيردنكسإلا ءاضق يلوو «مولعلا ضعب يف كراشم ملاع «يردنكسإلا يورحلا يماذجلا

 /؟ :نيفلؤملا مجعم :رظنا .ه587“ :ةنس يفوت «سرادم ةدعب سردو «نيترم اهتباطخو

 .81"7/ه:بهذلا تارذشو 0١« والأعلام:١/ 27١١

 .59١:ص رارسألاةرد (0)

 .١؟9:ص ةيلعلا رخافملا (0)



 «100/ ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 مهللا » :هلوقب ءاربلا نبا ةعامجلا يضاق ىلع اعد يلذاشلا نإ اولاق كلذلو

 اًمداخ هرمع رخآ يف هلعجاو ءهدلو يف هنتفاو «هملعب هعفنت الو «هرمع لوط

 دقف هرمع لوط امأف » :نولوقيف هءاعد باجتسا هللا نأ نومعزيو « ”2١ ةملظلل

 هب أبعي املق هبتك وأ هلقن ام لكف اًريثك اًملع ىعو ناك دقف هملع امأو «سانلل ناب

 ولع نكسي ناكف هدلو امأو ءاَعايض هملع ىضمف ء«ءاربلا نبا لاق لاقي الو «هدعب

 «لحي ال امو ءيصاعملاو ءرومخلاو «يناغملاب وهلي ناكو ءهسأر قوف هراد

 موي لك حبصي «هديب مورلا مامز ناكف هرمع رخآ يف امأو ...كلذب رهظتسيو

 ."'"«روينس اي اًحابص معنأ :هل نولوقي هباب ىلع مورلل
 ةفئاطلا هذه يف نيعقاولا ىلإ يغصت نأ خألا اهيأ كايإ » : هللا ءاطع نبا لاق

 هللا عم اوسلج موقلا ءالؤه نإف هللا نم تقملا بجوتستو «مهب نيئزهتسملاو
 قلخلاب ةفئاطلا هذه هّللا ىلتبا دقلو ...ءافولا صالخإو «قدصلا ةقيقح

 قيدصتلل هردص هللا حرش نم مهنم دجت نأ لقف ءرهاظلا ملعلا لهأ اًصوصخ

 الف ؟مه نيأ نكلو .«نودوجوم ءايلوألا نأ ملعن معن : كل لوقي لب ؛«نيعم يلوب

 اًيراع «جاجتتحالاب ناسللا قلط «هيف هللا ةيصوصخ عفدي ذخأ و الإ دحأ هل ركذي

 ."7(دسألا نم كرارف هئم رفو ؛هفصو اذه نم رذحاف «قيدصتلا دوجو نع

 ملسملا فقي يلذاشلا يف موقلا ولغ تنيب ىتلا لوقنلا هذه لكعبو : تلق

 )١( ص باتكلا سفن يف هيلع ىرخأ ةوعد رظناو ,1-0”9١27:ص رارسألاةرد : ١158.

 .؟50 : ص ةيلعلا رخافملا (؟)

 ةرد :يف مهل ىرخأ اًصوصن رظناو 2« 878/4 :ةيردلا بكاوكلاو 25794 : ص ننملا فئاطل 60

 لقن دقف سورعلا جات و 4177 -7١١:ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و 27577 : ص رارسألا

 (لد ش :ةدام).يلذاش ىلع هطلس !ءوس دبعب هللا دارأ اذإ :رطاشلا دمحم نيدلا رصان نع
 .غ69١-50١:ص ةنئماثلا ةلاسرلا يولعلا ىفطصم نب دمحأ لئاسر و 7٠١5,« :ص

 .7 17١-5 :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 25٠0١ -57١:ص نورشعلاو ةعباسلا ةلاسرلاو

 .894 -41ا/ : ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأو



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «14)

 نم دحأ نع ولغلا اذه ردصي فيك اًلئاستمو ءاّيجعتم اهدنع دحوملا

 هذهب فصوي نأ نيبوبرملا ديبعلا نم دحأل هيضتري فيك لب «نيملسملا
 ءارسلا يف هوجريو «ىلاعت هللا نود نم هوعديف ءاهب هللا صتخا يتلا تافصلا

 دبعلا قلعتل يقب ءيش يأف «هتيبوبر تايضتقم نم اًئيش هلل قبي ملو «ءارضلاو

 .؟اذه لكب لفكت دق يلذاشلا نأ ماد ام «هل هتدابعو «هبرب

 ةمداصم يهف ءاهقايس درجم اهنالطب يف يفكي ركذلا ةفلاسلا لوقنلا هذهو

 ؛هيدي نيب رسكناو «هدحو هَّلل دبعت يذلا ملسملا نإف ؛هدعاوقو نيدلا لوصأل

 عم ضراعتي يذلا جماسلا ولغلا اذه لثم جمي سيدقتلاو ةمظعلاب َكْبَو هللا درفأو

 لذلا ىلإ اهتوعد و «ءارطإلاو حدملا نع دعبلا ىلإ ةحضاولا ةعيرشلا ةوعد
 يف ولعلا ةدارإ مدعو هدحو هل لمعلا صالخإو «ىلاعت هللا يدي نيب راسكنالاو

 و ٍضْردْلا ىف اًولُع نودي ال َندَيِل انمي ةرفيكلا ُراَّدلا َكَْتإِم : ىلاعت هَّللا لاق ضرألا

 .[7* :صصقلا ةروس] «َنيِقّنَمْلِل ٌةَبقمْاَو ماس

 لبقت ال ةبترم يف يلذاشلا تعضو ىتلا - طيلاغألاو «بيذاكألا هذه أشنمو

 لوصأب مهلهج وه - هدحو قحلا الإ هنم جرخي ال ءاّموصعم هتلعجو ءدقنلا
 ءادتقالا مدعو «سفنلا تاوهشل مهعابتاو «هتعباتمو «ملعلل مهكرتو «نيدلا

 .نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا فلسب

 يعدي نم قيدصت بوجو ىلع لدي ام يو دمحم انيبن ةعيرش يف سيلو

 نمؤملا وه يلولا امنإ و ءاهلهأ نم سيل ةيالولل عدم نم مكف «ةيالولا هسفنل

 هل دئاق الف مهنيب هسفن ءانثو .مهل عنصتلاو .سانلا ةاءارم نع دعتبي يذلا «ىقتلا

 يتلا صوصنلا امأو هِي لوسرلا ةعباتمو «صالخالا الإ تاحلاصلا لعف ىلإ

 لوقأ يلذاشلا ىلع ءانثلا يف ديعلا قيقد نباو «مالسلا دبع نب زعلا نع اهودروأ

 ءالؤه مالك ىلإ رظانلاو «ةقيرطلا عابتأ بتك يف الإ دجوت ال صوصنلا هذه نإ
 . ءانثلا اذه لثم دري هلعجي مهرصع يف عدبلا نم مهفقومو ؛ءاملعلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوآلا بابلا

 نع رالاس نب ركب وبأ لضافلا ملاعلا انبحاص ينثدحو » :ةيميت نبا لاق

 دبع نب دمحم يبأ مامالا نع - هتقو خيش - ديعلا قيقد نب نيدلا يقت خيشلا
 باذك ءءوس خيش :لاَقف (« رصم لخد امل .يبرع نبا نع هولأس مهنأ مالسلا

 وه : لوقي نيدلا يفت ناكو ءاجرف مرحي الو .ملاعلا مدقب لوقي ( حوبقم

 نب نيدلا ىقت ةاضقلا يضاق ىل لاق :لاق اًضيأ انثدحو ...ديعلا قيقد نبا مالك

 فعضو .مهيف ةفسلفلا روهظل قرشملا دالب ىلع راتتلا تلوتسا امنإ ديعلا قيقد

 رش وهو «داحتالاب نولوقي نيذلا ءالؤه بهذم مكدالب يفف :هل تلقف «ةعيرشلا

 ملعي لقاع لك لب «لقاع هلوقي ال ءالؤه لوق :لاقف ؟'''ةفسالفلا بهذم نم

 0 ءالؤه لوق داسف

 ىلع ضرتعم لكل ديعولاو بيهرتلا صوصن نم هوقاس ام امأو : تلق

 ىف كاردتسا وأ «كيكشت وأ «دقن يأ ءادبإ نع سانلا فك اهنم داريف ىلذاشلا

 كي هلوسرو هللا مالك فلاخ نإو «ةعاطلاو عمسلا بجي امنإو «يلذاشلا

 ةعنام نكت ملو .ءصوصتنلا هذهل اوتفتلي مل ةمألا ءاملع نأ الإ «نيدلا ةمئأ مالكو

 .زومر اهيف تاربع هل » :- يلذاشلا ةمجرت يف - يىنارعشلا لاق :انؤاملع هلعف

 ( هيلع درف «هيلإ همهس ةيميت نبا قّرف هو

 (اليف) نيتملك نم ةبكرم «ةينانوي ةملك ةفسلفلاو «ةفسلفلا ىلإ نوبستتي نم مه :ةفسالفلا )١(

 لوقلا :مهمظعم ءارآ نمو ؛ةمكحلا بحم اهانعمف ؛ةمكحلا يأ (ايفوس) و «بحم يأ

 2757/7 :لحنلاو للملا :رظنا .ينامسجلا ثعبلا راكنإو «تاوبنلا راكنإو «ملاعلا مدقب

 ١057/7. :نافهللا ةثاغإو

 .7-1575 414 /؟ :ةيميت نبال ىواتفلا عومجم (؟)

 .8/؟ :ىربكلا تاقبطلا (9)



 « دقئنو ضرع » ةئيلذاشلا

 : 1” هيدلا سمش خيشلا لاق ) : يلذاشلا بسن قاس نأ دعب يدفصلا لاقو

 هلاق امم ريثك كرتو هكرت هب ىلوألا ناكو تبثي الو «.حصي ال لوهجم بسن اذه

 هل «ماقملا يلاع «مالكلا ريثك ءردقلا ريبك لجر وهو «ةقيقحلا نم هفيلاوت يف

 انخيش تيأرو ءاهنع راذتعالا يف هل فلكتي تارابعو «تاهباشتم هيف رثنو «رعش

 يف اًرئاح «تارابعلا هذه يف افقاو يقبو ءرخآلا يف هنع رتف دق نيدلا دامع

 يناهبصالا نيدلا مجن خيشلا بحصو «هتقيرط ىلع فوصت دق ناك هنأل لجرلا

 ...يلذاشلا بحاص يسرملا سابعلا ابأ خيشلا بحص نيدلا مجنو «مرحلا ليزن

 يف يلذاشلا هلاق ام ىلع درلا يف فنصم ةيميت نبا نيدلا يقت خيشللو
 .(96بدحلا

 يف هل فلكتيو مهوت ةلكشم فوصتلا يف تارابع هلو » : يبهذلا لاقو

 هنم ردص امل يلذاشلا خيشلاو » :'*”يسولآلا نبا لاقو «''”«اهنع راذتعالا

 دنع تلوأ نإو «ةيعرشلا دعاوقلل رهاظلا بسحب ةفلاخملا تاريبعتلا ضعب

 هنم ذخوي دحأ لكو «هيف ةاباحم ال نيدلا ناكو «ةيضرملا تاليوأتلاب اهبابرأ

 00... هيلع دريو

 لصفيو ؛هيلع درلا يف بتكلا فلؤت مل اذامل ءرملا لءاستي دقو :تلق

 امدنع '"نيرصاعملا يلذاشلا عابتأ دحأ هركذ ام هيلع باوجلاف «هنع مالكلا

 .يبهذلا هخيش دصقي 0010

 .157 214١ /؟١:تايفولاب يفاولا (؟)

 .51/8 /6 :بهذلا تارذشو « 7757 /6 : ربغ نم ربخ ىف ربعلا («*)

 يوغللا ةمالعلا «ينيسحلا يسولآلا ءانثلا وبأ ءنيدلا باهش هللا دبع نب دومحم :وه (4)
 ءاهريغو ةيروهاللا ةلاسرلاو «يناعملا حور ريسفت :اهنم ةريثك تافنصم بحاص «بيدألا

 2.4” :ص نيدمحألا ةمكاحم يف نيئيعلا لالج رظنا .ه١؟٠7 ةنس دادغبب يفوت

 ْ .17/5 /0/: مالعألاو

 .50 :ص نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج (4)

 .رامع ملاس ىلع :وه (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 عبتت نم ثحابلا نكمي اًباتك فلؤي مل يلذاشلاف» :لاقف داريإلا اذه دروأ

 .عابتألا نم ةصاخلا ةقيقحلا مولعب صتخا هنأ امك ءاهيصقتو ءهراكفأ

 ةلمجلا يف ناك لب .ةماعلا هسلاجم يف اهب ملكتي نكي ملف «باحصألاو

 محقي نأ أشي ملف ...فيرشلا عرشلاو «نيدلا رهاظم ىلع صرحلا لك اًصيرح

 هلك اذه نم مغرلابو «هيلع مهريثتف ءهوحن مهكلسم ريغت تافعاضمب هفوصت
 اهلعلو ءمهوتو «لاكشإ لحم تناك تاهباشتم هلاوقأ ضعب يف تحال دقف

 «ةيميت نبا دقن لحم تناكف «يبهذلاو «يدفصلا حالصلا اهيلإ راشأ يتلا كلت

 لبق ةيميت نبا ملع ىلإ لصت مل يلذاشلا تارابع صوصن نأ نيب مث « هتسردمو

 يف ننملا فئاطل باتك يردنكسلا هللا ءاطع نبا عضو) :لاق مث «.هتافو

 رهظ باتك لوأ اذه ناكو «نسحلا يبأ هخيشو يسرملا سابعلا يبأب فيرعتلا

 «نيخيشلل مالك ضعبب ظفتحا هللا ءاطع نبا نأ بسحأو ...عوضوملا كلذ يف

 امهدض هتالمح يف ةيميت نبا اهلغتسي ال ىتح باتك يف هتبثي ملو «هرشني ملف
 يف هللا ءاطع نبا راشأ دقو اًضوصخ «ةماع ةفصب ةيفوصلا دضو «ةصاخ ةفصب

 رارسألا ةرد بحاص دروأو ...هتايثإ نسحتسا ام راتخا هنأب باتكلا ةمدقم

 مل اًصوصن نينس سمخب ةيميت نبا ةافو دعب يأ «كلذ دعب (ها/””)ةنس ىفوتملا

 20 ننملا فئاطل بحاص اهدروي

 اوءاج نيذلا فلسلا ءاملع لعجت مل يتلا بابسألا صيخلت نكميو : تلق

 : يلي امب هيلع درلا نم يلذاشلا دعب

 درلا مث نمو هتديقع ةفرعم هلالخ نم نكمي دحاو باتك يلذاشلل سيل ١-

 .اهيلع

 تناك يتلا «ةيبرغملا دالبلا يف ةلزع يف هتايح بلغأ يلذاشلا شاع -1

 ) )1١...هخيرات هرصع ىلذاشلا نسحلا وبأ ص:9١١آ717-1.



 « دقد و ضرع » ةيلذاشلا |

 رخآ يف الإ رصم ىلإ مدقي مل و -ماشلاو رصم يف - يبرعلا قرشملا نع ةديعب
 يف اهاضق يتلا ةريبكلا ةرتفلا هذهو «ةنس ةرشع عبرأ اهب شاع ثيح ؛هتايح

 .هتايح نم ريثك ةلاهج يف ةليفك ةيبرغملا دالبلا
 نيب الإ ةفئاطلا رارسأب ملكتي الو «مهقفاوي ام ءاملعلل رهظُي ناك -'

 مولعلاب مهسلاجف ءاملعلا تسلاج اذإ) :هلوق كلذ دكؤي اممو «هيقفاوم

 كلذو «مهنم ديفتست نأ امإو مهديفت نأ امإ ,ةحيحصلا تاياورلاو ةلوقنملا

 دهزلا طاسب ىلع مهعم سلجاف داهزلاو دابعلا تسلاج اذإو «!مهنم حبرلا ةياغ

 نم مهقوذو «هورعوتسا ام مهيلع لهسو «هوررمتسا ام مهل لحو «ةدابعلاو

 مل بستتت الو ملعت ام قرافف نيقيدصلا تسلاج اذإو «هوقوذي مل ام ةفرعملا

 ."""(نونمم ريغ اهرجأ دئاوفبو «نونكملا ملعلاب رفظت ملعت
 اولفغأو «يلذاشلا فوصت نم يلمعلا بناجلا زاربإ ىلع هعابتأ صرح -4

 ؛هَّللا ليبس يف داهجلل ةرصانملا ةروص يف ةيلذاشلا اورهظأف «يرظنلا بناجلا

 «عامسلا كرتو «بايثلا نم ليمجلا سبلو ,بسكتلاو «لمعلا ىلإ ةوعدلاو
 يف كلذ ببستف «نيملسملا بلاغ اهيلع مهقفاوي يتلا عئارشلا نم كلذ ريغو

 اهزربي مل .ةيدقع تافلاخم نم هيوتحت ام دقن نع مهتدصو «سانلا نيب اهجاور

 .اهعابتأ

 .58 :ص ةيلعلا رخافملا 000



 يراني“ ةبيبتايب؟

 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 عبارلا ثحبملا

 هذيمالتو هخويش مهأ

 .هخويش مهأ :الوأ

 نيذلا هخويش ةفرعم وه هتلزنم هب فرعت و «لجرلا ةناكم هب كردت امم نإ

 يقلملا بسحيب هتايح يف هراسم ددحتعتي بلاطلاف ءمهب رثأتو « مهنع ىقلت

 كلذ فالخ ناك نإو «ةنسلا ىلع بلاطلا أشن ةنس بحاص ناك نإف .هجوملاو

 : مهرايتخاو خياشملا يرحت ةدش يف ءاملعلا صوصن تءاج كلذلو ءاهيلع أشن

 وه امنإف «ملعلا اذه نوذخأت نمع اورظنا :  ُهلَْط بلاط يبأ نب يلع لاق

 رظناف ءكمدو .«كمحل وه امنإ كنيد كنيد ) : "”نم رمع نبا لاقو كا نيد

 .""«اولام نيذلا نع ذخأت الو ءاوماقتسا نيذلا نع ذخ :ذخأت نمع

 لهأ عم أشني ام لوأ باشلا تيأر اذإ » :*'”يئالملا سيق نب ورمع لاقو

 ىلع باشلا نإف «هنم سئياف عدبلا لهأ عم هتيأر اذإو ءهجراف ةعامجلاو ةنسلا
 00( "5 ع

 .١17:ص يدادغبلا بيطخلل ةيافكلا (1)
 ءةمج هبقانم «هقفلاو ملعلا يف رابكلا ةباحصلا دحأ «باطخلا نب رمع نب هللا دبع :وه (؟)

 /7 :ريسلاو 28٠ /” : باعيتسالا :رظنا .(ها/5) ةنس يفوت «حالصلاب هفصوو ِةِلَي هيلع ىنثأ

 ل
 .١17:ص يدادغبلا بيطخلل ةيافكلا 0«6)
 بيرقت .ةئامو نيعبرأو عضب ةنس تام ءدباع «نقتم «تبث «ةقث «يفوكلا هَّللا دبع وبأ (8)

 .655 :ص بيزذهتلا

 5١0. /١:ىربكلا ةنابالا يف ةطب نباهاور (5)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 ةياورلاو «مهنم عامتسالا ىلع صرحو « مهنع ىقلت نم ةفرعمل ليبس مهتف رعمف

 .مهلع
 ىصقألا برغملا دالب يف أشن يلذاشلا نأف ةقباسلا ثحابملا يف قبس امك و

 اهخويش نع اًيقلتم هتايح ةيادب ىف (ساف) ةنيدمو (ةرامغ) ميلقإ نيب لقتناو

 هذهو ؛هتايح ةرتف بلغأ اهيف ثكمو (سنوت) ةنيدم ىلإ لقتنا مث «مولعلا ئدابم

 رداصملا انفعست مل نيسمخلا هغولب ىتح هتلوفط نم دتمت يتلا نمزلا نم ةبقحلا

 ةفرعم ثحبلا اذه يف تلواح دقلو «ملعلا مهنع ىقلت نمو «هخويش ركذب

 نأ الإ ؛هتقيرط عابتأ بتكو «مجارتلا بتك عبتتب كلذو «يلذاشلا خويش عيمج

 مهجراخ نمو «هيديرم نم هنع ملكت نم صرحي ملف ءادج ةليلق تناك ةداملا
 نبا الإ مهنم يردنكسلا هللا ءاطع نبا ركذي ملف ءهخويش ركذ يف عسوتي نأ

 ربخ ركذو «مزارح نباو شيشم نبا ركذب غابصلا نبا هيلع دازو .طقف شيشم

 بحاص هعبتو «يطساولا حتفلا يبأبو «يجابلا ديعس يبأب يلذاشلا عامتجا

 شيشم نبا ركذف هتاقبط يف ينارعشلا امأو «ناصقن وأ ةدايز نود ةيلعلا رخافملا

 خويشلا ءالؤه نم ركذي ال هدجن يلذاشلا مالك عبتتبو «يناهفصألا نيدلا مجنو

 ذختي لب «هل بستني ال ةيبطقلا ةجردل هلوصو دعب هدجن لب «شيشم نبا الإ
 نب مالسلا دبع خيشلا يلإ بستنأ تنك » :هلوق يف حضاو اذهو نيرخآ اًخويش

 نم ةسمخ :رحبأ ةرشع يف موعأ لب ءدحأل بستنأ ال نآلا انأو «شيشم

 نم ةسمخو «ىلعو .نامثعو ءرمعو ءركب يبأو دلي يبنلا :نييمدآلا

 ."”« ربكألا حورلاو «ليئارزعو ؛ليفارسإو «ليئاكيمو «ليربج :نييناحورلا

 نيع ةفرط هللا لوسر ينع بجح ول هللا :رخأ صن يف لوقي هدجنو

 نيكم لوقيف هب نورثأتي هذيمالت دجنو «' غ ''«نيملسملا نم يسفن تددع ام

 )١( ص ننملا فئاطل : 2١١5/5:ةيردلا بكاوكلاو «7١ا/:ص رارسألا ةردو ١/!غ.

  00ص ةيلعلا رخافملا : ١١.



 ةدلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 سابعلا وبأ لوقيو «6”'2خنك هللا لوسر الإ ينابر ام انأ» :رمسألا نيدلا
 هذهف :تلق 27( لك هللا لوسر الإ ديلا هذهب تحفاص ام هَّللاو » : يسرملا

 الو هخيش وه لكك لوسرلا نأ اهانعم ناكل اهرهاظ ىلع تذخأ ول صوصتنلا

 .رخآ خيشل هل ةجاح

 : هخويش نم هيلع تفقو ام يلي اميف ركذأسو

 :شيشم نب مالسلا دبع ١-

 1 ع 7” ع .

 نب ىسيع نب ةمرح نب ىلع نب ركب يبأ نب : "شيشم نب مالسلا دبع :وه
 ةرديح نبا (اريخأ ةلمهملا ءارلابو «ميملا حتفب) راوزم نب (ماللا ديدشتب) مالس

 نسحلا نبا١ ىنثملا نسحلا نب هللا دبع نب سيردإ نب دمحم نب ىلع همساو

 .' "5# بلاط يبأ نب يلع نبا طبسلا

 فرعي الو «'”(ناوطت) ةنيدم نم اًيرق «(ملَعلا) لبجب «(ه559) ةنس دلو

 نع اهضعب لقني هتمجرتل تضرعت يتلا بتكلا بلاغو «ريثكلا هتريس نع

 .175:ص نئنملا فئاطل ()

 .170١:ص نئملا فئاطل (؟0)

 لاقيو .هلوأ يف ميملا حتفو تحت نم ةانثم امهنيبو «ةرركملا ؛ةمجعملا نيشلاب شيشم (*)

 :2١١ ص ةيلعلا رخافملاو « ١5٠ /5 :نانجلا ةأرم .هيخأب فرحلا لادبإ نم وهو (شيشب)

 يتلا ةعومجملا نمض «شيشم نبا ةالص ىلع ةبيجع نبا حرش :يف هتمجرت :رظناو
 .8 :ص ىلوألا ةلسلسلا «يدلاخلا ينارمعلا اهجرخا

 ةيلذاشلا ةقيرطلا :عقوم يفو 0777 /7:يصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالا (:4)

 نب راوزم نب مالس نب ةلمرح نب يلع نب كلام نب شيشم نب مالسلا دبع يديس : ةيواقردلا
 نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب لماكلا هللا دبع نب ربكألا سيردا ني دمحم نب ةرديح

 .بلاط يبأ نب يلع نب طبسلا

 لحاس ىلع ىصقألا برغملا يلامش يف ةروهشم ةدلب : يهو «ناواطيت :اًميدق ىمست تناك (4)

 :7/1١ 1١/”2 ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .طسرتملا رحبلا

 ١55. :ص راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلاو



 « دقدو ضرع » ةئلذاشلا

 ينإ مهللا » : هتيعدأ نمف «ءافخلا ديدش ناك : هنأب كلذ هعابتأ للعيو «''"”ضعب

 دقو :اولاق ."'"2 كيلإ الإ يئجلم نوكي ال ىتح ّىلع قلخلا جاجوعا كلأسأ

 نسحلا وبأ الإ هفرعي مل ىتح ءافخلا نم هغلبف «هدارم خيشلل هللا باجتسا

 ." "هل بسنت ةقيرطلا تراص يذلا «يلذاشلا

 ناك هيلإو «قيرطلا يف هتدمعو «يلذاشلا خياشم رهشأ شيشم نبا ربتعيو

 : لوقي ؟يديس اي كخيش وه نم هل ليق اذإ ناكو «''”هخيش نع لئس اذإ بستتي
 بستنأ ال نآلا انأو «شيشم نب مالسلا دبع خيشلا يلإ بستنأ تنك»

 نكاس وهو هيلع تمدق امل » :امهنيب ءاقل لوأ نع يلذاشلا لاقو 0... دحأل

 يملع نع تجرخو «لبجلا كلذ نيع يف تلستغا لبج سأر يف هطابرب ةراغمب

 هسأر ىلعو «ةعقرم هيلعو ّيلإ طباه هب اذإو ءاّريقف هيلإ تعلطو «يلمع نعو

 ركذف «رابجلا دبع نب هللا دبع نب يلعب ابحرم :يل لاقف ءصوخ نم ةوسنلق

 نع اًريقف انيلإ تعلط «يلع اي :يل لاق مث ءاّميلست كك ِهَّللا لوسر ىلإ يبسن
 .0“2(ةرخآلاو ايندلا ىنغ انم تذخأف «كلمعو كملع

 ةهبج ىلع يمدق » :لاق يناليجلا نأ :هتناكم نع ثيدحلا دنع نومعزيو

 .رداقلا دبع اي” :لوقي اًمتاه يناليجلا عمس شيشم نبا دلو املف «« يلو لك

 :تلق .'""«اهعفرف مويلا دلو اهبطق نإف «برغملا لهأ نع كلجر عفرا

 .77:ص اهروطتو ةيلذاشلا قيرطلا خيرات )١«(

 .١17؟:ص نئملا فئاطل (؟)

 : تنرتنالا ىلع ةيواقردلا ةيلذاشلا ةقيرطلا :عقوم رظنا (0)

1/6 /00111. 51132157. 777/777 / :111 

 .185 7/1١ :ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (4)

 .4ا/١ /5 :ةيردلا بكاوكلاو «١/:ص رارسألا ةردو 2١١5 :ص نئنملا فئاطل (5)

 .7١؟:ص ةيلعلا رخافملا و .17:ص رارسألاةرد (5)

 .79: ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا (0)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نع عنتما ناضمر لهأ اذإ ناك لفط وهو شيشم نبا نأ :اًروزو اًبذك نوفيضيو

 .”هيراق برغملا ءاج اذإ ىتح همأ يد

 ةايح لبقتسم مسر هنإ اولاق ىتح «بيغلا ملعي شيشم نبا نأ نومعزيو
 لاق هنأ اًروزو اًيذك اوعداف «ةينابطقلا ثري ىتح هتلوفط ذنم ''”ىلذاشلا

 هللا نإف «ةلذاش ىمست اًدلب نكساو «ةيقيرفأ ىلإ لحترا ءىلع اي» :ىلذاشلل

 لبق نم اهب كيلع ىتؤيو «سنوت ةنيدم ىلإ لقتنت كلذ دعبو «يلذاشلا كيمسي

 ."7« ةينابطقلا اهيف ثرتو قرشملا دالب ىلإ لقتنت كلذ دعبو «ةنطلسلا

 يلذاشلا ركذي امك سانلا بولق يف ام ملعي هنأ ريغصلا هنبال اوبسن مهنإ لب

 ملعي له يرعش تيل :يسفن يف تلقف ذاتسألا يدي نيب اًموي تنك » :اًضيأ

 اي : هيف انأ يذلا ناكملا رخا يف وهو خيشلا دلو لاقف ؟مظعألا هللا مسا خيشلا

 نيع وه نوكي نم نأشلا امنإ ءمظعألا مسالا ملعي نم نأشلا سيل «نسحلا ابأ

 : تلق «'*”( يدلو كيف سرفتو باصأ :ناكملا ردص نم خيشلا لاقف «مسالا

 ىلع رشنيو «موقلا بتك يف نوديو ىوري يذلا «.جمسلا بذكلا اذه ىلإ رظناف
 هتالاسرو هّللا ىلع ةيرتفملا ةبذاكلا جذامنلا هذه عضوتو «نيدلا مساب سانلا

 ىلع ريستو مهوذح ةئشانلا اوذحت ىتح «مالسإلا مالعأ مه اونوكي نأل
 . !؟مهقيرط )00( 1

 ىتلاو (ةيشيشملا ةالصلا) ةامسملا ةيوبنلا ةالصلا بحاص وه شيشم نباو

 هيفو ءراونألا تقلفناو ءرارسألا تقشنا هنم نم ىلع لص مهللا » :اهيف لوقي

 .78: ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا )١(

 نسحلا وبأو «59:ص يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإ و ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا :رظنا (؟)

 5١. : ص ةنيذ وب دمحمل يلذاشلا

 .؟7": ص رارسألا ةرد و «١؟ : ص ةيلعلا رخافملا 9«6)

 .177١:ص ننملا فئاطل (:4)

 .5914: ص ةنسلاو باتكلا ءوض يف يفوصلا ركفلا :رظنا ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ملف «موهفلا تلءاضت هلو «قئالخلا زجعأف مدآ مولع تلزنتو «قئاقحلا تقترا

 ضايحو «ةقنوم هلامج رهزب توكلملا ضايرف «قحال الو قباس هكردي

 ةطساولا الول ذإ طونم هب وهو الإ ءيش الو «ةقفدتم هراونأ ضيفب توربجلا

 هنإ مهللا ءهلهأ وه امك هيلإ كنم كب قيلت ةالص «طوسوملا ليق امك بهذل

 مهللا «كيدي نيب كل مئاقلا .مظعألا كباجحو «كيلع لادلا «عماجلا كرس

 دراوم نم اهب ملسأ ةفرعم هايإ ينفرعو ءهبسحب ينققحو ءهبسنب ينقحلأ

 المح كترضح ىلإ هليبس ىلع ينلمحاو «لضفلا دراوم نم اهب عركأو ؛لهجلا
 «ةيدحألا راحب يف يب جزو هغمدأف لطابلا ىلع يب فذقاو «كترصنب اًفوفحم

 الو «ىرأ ال ىتح «ةدحولا رحب نيع يف ينقرغأو «ديحوتلا لاحوأ نم ينلشناو

 رس هحورو «يحور ةايح مظعألا باجحلا لعجاو ءاهب الإ سحأ الو «عمسأ

 اي ءرخآ اي «لوأ اي ءلوألا قحلا قيقحتب يملاوع عماج هتقيقحو «يتقيقح

 ينرصناو «القتلا ايركز كدبع ءادن هب تعمس امب يئادن عمسا «نطاب اي ءرهاظ

 هللا هللا «كريغ نيبو ينيب لحو «كنيبو ينيب عمجاو «كل كب ينديأو «كل كب

 ةنسح ايندلا يف انتآ ائبر «داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف يذلا نإ هللا

 انرمأ نم انل ءيهو ةمحر كندل نم انتآ انبر «رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو

 نولصي هتكئالمو هللا نإ ؛(اًنالث) اًجرخمو اًجرف يرمأ نم يل لعجاو ءادشر

 .''"« اميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع

 ةدحو نم ةيفوصلا دئاقعب ةئيلملا ةيعدبلا - ةالصلا هذه تيظح دقو :تلق

 يتأيس امم اهريغو ديحوتلا نأش نيوهتو لذ لوسرلا يف ولغلاو «دوجولا
 اونيعو «ةفلتخملا اهقرفب ةيلذاشلا دنع ةسادقلاب -ثحبلا اذه ايانث يف هضرع

 حبصلا ةالص دعب أرقت :اولاق ىتح لئاضفلا اهيف اوركذو «تاقوألا اهتءارقل

 ( 00١ةيلذاشلا داروأ يف ةيلعلا ةحفنلا ص:١6-15.



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ؛ يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .حبصلا دعب تارم ثالث أرقت : مهضعب لاقو «ةرم برغملا ةالص دعبو «ةرم

 .ءاشعلا دعبو «برغملا دعبو

 ملعي ال ام راونألا نمو رارسألا نم اهتءارق يف » :اهتءارق لضف يف اولاقو

 لزي ملو «ينابرلا حتفلاو «يهلإلا ددملا اهتءارقبو «ىلاعت هللا الإ هتقيقح

 هللا ظفحب اظوفحم ءرمألا رسيم .ردصلا حو رشم صالالخإو قدصب اهؤرأق

 اًروصنم .ةنطابلاو .ةرهاظلا ضارمألاو «تايلبلاو .تافآلا عيمج نم ىلاعت

 نيعب اًظوحلم ,هرومأ عيمج يف ميظعلا هللا دييأتب اًديؤم .ءادعألا عيمج ىلع

 ىلعو «هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسر ةيانعو «ىبساهولا «ميركلا هللا ةيانع

 صالخالاو «قدصلا عم اهيلع ةموادملاب اهتدئاف رهظتو «باحصألاو «لآلا

 .''"« نوزئافلا مه كنئلوأف هقتيو هّللا شخيو هلوسرو هللا عطي نمو 2. ىوقتلاو

 يتلا حئادملا هيف اودروأو «شيشم نبا يف ةيلذاشلا تلغ دقو اذه :تلق

 برغملا دالب يف ةرصاعملا اهقرفو ةيلذاشلا فتكت ملو «'"”ةيرشبلا دح تزواج
 نود نم دبعُي ًاّنثو هربق لعج ىلإ هتزواج لب «شيشم نبا يف ءانثلا اذهب ىصقألا

 : كلذ نمف «ةيبوبرلا تافص هل تفاضأو «ىلاعت هللا

 نم هب نوريجتسيو «ءاّمرح هل نولعجيو ؛هيلإ نوجحي اًرازم هربق اولعج مهنأ

 يذلا هحيرض ءام برشب نوفشتسيو «'”وهماكح هدنع نوعيابيو «''”مهئادعأ

 : عف وم رظنا 000

 اا م://21 10210.11 .15 /111615-1106:2 /طممهعط1 طلال .طاتتت

 نبا ةالص هتبث يف ردلا ةيشاح بحاص نيدباع دمحم ديسلا ةمالعلا لاق 7 :هيف ءاج دقف

 يلخنلا ركذو امهيتبث يف ينينملا باهشلا هذيملتو يلخنلا دمحأ باهشلا اهدروأ دق شيشب
 ...اهأرقأ نأ ينارمأو لاق يبلاعثلا ىسيع خيشلاو يلبابلا دمحأ خيشلا نع اهذخأ هنأ

 .7 5 :ص ةيلذاشلا ةسردملا :رظنا (؟)

 .0 /":يصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالا رظنا (*)

 .1/1:قباسلا عجرملا رظنا (:4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2.

 : نيخرؤملا دحأ لاق ىتح «'''ءاد لك نم يفشي هنأ نومعزي
 ةئاملا يف اميس ال ةلواطتم راصعأ ذنم اهريغو برغملا دالبب رهظ دق »

 خويشلا ةحرضأ مهتاكاحم ةعينشلا مهعدب نمو ...ةحيبق عدب اهدعب امو ةرشاعلا

 .ةمولعم ةفاسم ىلع مرحلا ديدحتو ءاهل ةوسكلا لعج نم .مارحلا هللا تيبل

 اهيلإ حئابذلا قوسو ءاّنمآ مئارجلا لهأ نم ةعقبلا كلت لخد نم نوكي ثيحب
 قح يف الإ عرشي مل هلاثمأو اذهو .ماع لك مسوملا ذاختاو .«يدهلا ةئيه ىلع

 ةفرع موي فوقولل ةنس لك مهعامتجا رييغتلاب ةريدجلا مهريكانم نمو... ةبعكلا
 ىلإ رظناف ؛نيكسملا جح كلذ نومسيو «شيشم نب مالسلا دبع خيشلا حيرضي
 .'76 ةماعلا ءالؤه اهعرتخا يتلا ةماطلا هذه

 [ةماعلا ينعي] مهارنو » :هلوق ةيفوصلا دحأ نع ''”ينابلألا خيشلا لقنيو

 رفكلا وه لب «حارصلا رفكلا هرهاظ امب مهقح يف نوقطنيو «ءايلوألاب نوفلحي

 «ربكألا بطقلا نع لوقي نم برغملاب اندنع نإف ...كش الو بير الب ةقيقح

 بلطل لحاوسلا نم برقلاب وأ ةيلبجلا قطانملا يف تاراغملا ةيبرغملا دالبلا ةيفوص دصقي )1١(

 نب مالسلا دبع حيرض نم نيتبيرقلا ملعلا لبج يتراغم تاراغملا كلت رهشأ نمو .ءافشلا

 ءافشل ةرخصلا ءام اهادحإ يف راوزلا برشي ثيح «يبرغلا برغملا لامش يف شيشم

 نورق لبق يلولا هلمعتسي ناك يذلا ءاملا نإ ةروطسألا لوقتو «ضارمألا نم ديدعلا

 .نهدحول نهيدل افورعم انحل ةوسنلا ددرت نيح الإ ةرخصلا كلت نم ليسي ال ءءوضولل

 : ميلسأ دمحم عقوم برغملا يف ةيرحسلا تادقتعملا :لاقم :رظنا

 طخغام://ةمانسصمص عا 11 هع.135/1655/011212/50157 .طغطم

 .١/١١١:يصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالا (؟)

 اهيلع بلغي ةظفاحم ةرسأ يف أشن «ينابلألاب بقلي نمحرلا دبع وبأ نيدلا رصان دمحم :وه ()

 ةصاخو فينصتلا يف لغتشا «ةيروس ىلإ ةينابلأ نم هيبأ عم رجاه «ةينيدلا مولعلاب لاغتشالا
 يف ةيمالسإلا ةعماجلا يف سرد ءاهفيعض نم اهحيحص زييمت نم «ثيدحلاب لصتي ام
 ءاملعو 251١7 : ص مالعألا مامتإ :رظنا .ه١57١ ةنس يفوت ءرشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 ,741//١:بوذجملا دمحمل مهتفرع نوركفمو



 «01 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوآلا بايلا

 لاق نم مهنمو ء!ايندلاو نيدلا قلخ يذلا هنأ : شيشم نبا مالسلا دبع انالوم

 لاق مث ء؛رفك اذهف !كدابعب فطلا مالسلا دبع انالوم اي :ةدشب لزان رطملاو

 كرشلاب حيرصتلا هيف اذه نأل «نيكرشملا رفك نم دشأ رفكلا اذهف ١ :ينابلألا

 امأو !مهسفنأ نيك رشملا نم عقو هنأ ملعن ال امم وهو ءاضيأ ةيبوبرلا ديحوت يف

 .''"« !مهماوع لوقأ الو «ةمألا هذه لاهج يف رثكأ وهف ةيهولألا يف كرشلا

 مسوم هحيرض لوح ماقي ١ :برغملا دالبب نيرصاعملا ةيلذاشلا دحأ لوقي و

 قرطلا هروزت امك ءاهبسن هيلإ يهتني يتلا ةفيرشلا رئاشعلا هيلإ جحت «يونس

 «نيدلا يف هتناكم ولعب رهتشا مامإلا اذه نإف ةلمجلابو ءاهعورفب ةيلذاشلا

 اذهب نومنرتي دالبلا هذه يف ملعلا لهأ عمسأ ام ابلاغ ينإو «هتاماركو ءهتكرببو

 : تيبلا

 ا'""ديعب كنم نكي نإو هلثت ديرت ام شيشم نبا ٌرسب بلطا
 «ةريبك تاغلابم نم اهنع ليق امو «شيشم نبا ةريس درس دعبو :تلق

 اهرهظأ يتلا ةيصخشلا هذهف ؟ةبذاكلا صصقلا كلت عضو نم : ملسملا لءاستي

 داهجلاو «حالصالاو .ةوعدلاو «ملعلاب ةروهشم نكت مل ةسادقلا هذهب ةيلذاشلا

 يف همسا ركذ ةردنو «هيلع نيلوألا مالك ةلق ريسفت امف الإ و «ةيبرغملا دالبلا يف

 : يباتك يف هل يلذاشلا ركذ الولو «ملعلا لهأ بتك وأ « خيراوتلا بتك نم ءيش

 دمتعم مهدعب ءاج نم لكف ءدحأ هفرع امل رارسألا ةرد و «ننملا فئاطل

 ريثأتلا هل نوكي نأ سانلا ةطلاخم ىلع ةلزعلا راتخا لجرل ىتأتي فيكو ءامهيلع

 :هنع لاقف ةقيقحلا هذهب نيرصاعملا ةيلذاشلا دحأ فرتعا دقو «مهيلع ريبكلا

 ءندملا نع اًلضف ىرقلاو «نارمعلا نع اًديعب ءمّلَعلا لبج يف شيعي ناك »

 .ل” : ص دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت )1١(

 .؟7:ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيرات (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةققللا

 ملو ,مهرثكأ هفرعي ال اًلماخ سانلا دنع اًلمهُم رهظي امك ناكو ءرضاوحلاو

 ,ةرايزلل سانلا هدصقيو «رهتشي ىتح نوصاخ عابتأ الو «ةيمسر ةيواز هل نكت

 لهأ نم لاجر اهب نكي مل ةيودبلا ةيلبجلا يحاونلا كلت نإ مث «هنع ذخألاو

 نم عوضوملا اذهب ةيانع مهل نمو «ةباتكلاو خيراتلاب ءانتعالل نولهؤم «ملعلا

 اًئيش ةيحانلا كلت نع نوفرعي اونوكي مل انبرغم يف نوليلق مهو رضاوحلا لهأ
 نأ الولو ءبرغملا ندمل مهتالحرو «مهرافسأ يف مهقيرط نعو «مهنع اهدعبل

 لتقم عويذو «(ناوطت)نم اهعقوم برقل ةروهشم تناك نجاوطلا يبأ نبا ةروث
 قئاقحلا هذه نإ «'" ربعلا هباتك يف نودلخ نبا هيلإ راشأ امل هدي ىلع خيشلا

 ىلإ دابعلا بر ديحوت نع سانلا فرص ديري صصقلا هذه عضاو نأ دكؤتل
 رشتنتف «ةثارولا ىلع دمتعت يتلا ةيماسلا ةناكملا مهل نوكت ىتح «دابعلا سيدقت

 .لاملاو هاجلا اهباحصأ اهيئارو نم بسكي يتلا ةيفوصلا قرطلا كلذب

 : هتافو

 نفدو ء(ه175)ةنس ليقو «(ه177) ةنس يف شيشم نب مالسلا دبع يفوت

 لابج نم ملعلا لبجب الوتقم يفوتو «''”(ناوطت) ةنيدم راوجب (ملعلا) لبجب

 يف ببست يذلا ناكو «برغملا تارازم مظعأ نم روهشم كانه هربقو «ةرامغ

 ظ ." ”يماتكلا نيجاوطلا يبأ نب دمحم هلتق

 :مهزرح نبأ -؟

 مهزرح نب ليعامسإ نب يلع نسحلا يبأ خيشلا نب دمحم هّللا دبع وبأ وه
 وبأ :مهزربأ نمو هدلاو ذيمالت ىلع ذملتتف ءاريغص هدلاو هكرت «مزارح وأ

 برغملا ءايلوأ ريهاشمب برطملا رظناو 275 -77:ص اهروطتو ةيلذاشلا قيرطلا خيرات ()

 .5١٠:ص

 .7/9 : ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا (0)

 .777 /7 : يصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالاو 2179: ص ننملا فئاطل :رظنا ()



 50 ةيلذاشلا هتقيرطو , هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .'”ثوغلا نيدم

 دف «فوصتلا بهذمب يلذاشلا رثأت يف لوألا رودلا مهزرح نبال ناك دقو

 «ةدافتساو ءاًعافتناو «'”"كربت هنع ذخأو ءهل خيش لوأ يلذاشلا هذختا

 دقو «" ”سنوت ىلإ لقتني نأ لبق كلذو «فوصتلا ةقرخ هنم سبلو «ةبحصو
 0000033 ةنس ىفوت

 رشن يف رود هل ناك يذلا «*”يبرغملا فوصتلا ةدمعأ نم هوبأ ناكو

 يذلا نيدم وبأ مهزربأ نمو «'"ةيفوصلا رابك جرخ هيدي ىلعو «فوصتلا

 .ثوغلاب بقلي
 ىلع هئبا هلضفو «ةيفوصلا دنع مهزرح نب نسحلا يبأ ردق ةلالج عم و

 ةريس نع هثيدح دنع ''”يعفايلا ركذ دقف «حدقلا نم ملسي مل هنأ الإ يلذاشلا

( 

 ) )1١ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا : ١/  »185-1420ةيكزلا رونلا ةرجش :هدلاو ةمجرت رظناو : ١/ ١77.

 نود ةكربلا ليبس ىلع يأ كربتلا ةقيرط ىلع مزارح نبا ىلع يلذاشلا ذملتت نولعجي ةيلذاشلا (؟)

 ةماتلا ةعباتملاو «ءادتفالاو ةبحصلا يأ ميكحتلاو ةدارإلا ةقيرط امأ «داروألا كلتب مازتلالا

 ةينسلا راونألاو « :١5 ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيرات رظنا .شيشم نبا دي ىلع تناكف

 .4:ص ةيفوصلا هَّللا لهأ قيرط يف ةيهبلا نئملاو
 .١51:ص ..هخيراتو هرصع ىلذاشلا نسحلا وبأ 2187/1١ :ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (*)

 .185-1486 ١/ :ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (:)

 ( هلاك نافع نب نامثع دلو نم «نسحلا وبأ ,مهزرح وأ مزارح نب ليعامسإ نب يلع :وه (6)

 ساف ةنيدمب يفوت «يبرعلا نباو حلاص دمحم يبأ همع نع ذخأ «ظفاحلا ثدحملا هيقفلا

 هنأب 25١ :ص رامع ملاس ىلع هفصو ١51/١« :ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا .(ه009) ةنس

 يلازغلا نع ذخأ يذلا نإف أطخ اذهو هب رثأتو «يلازغلا دماح ابأ يقلو «قرشملا ىلإ لحر

 .١177/1:ةيكزلا رونلا ةرجش رظنا .حلاص دمحم وبأ همع وه

 .4١ا//١:ةيكزلا رونلا ةرجش (5)

 نم «فوصتم .ثحاب «خرؤم :نيدلا فيفع «يعفايلا يلع نب دعسأ نب هللا دبع :وه (0

 .(ها/58) ةنس يفوت (ةيلاغلا نساحملا رشن) و «(نانجلا ةآرم) :هبتك نم «نميلا ةيعفاش

 ."4/5:نيفلؤملا مجعمو ءالا' /5 /:مالعألا :رظنا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ظ 2.4

 : هيلع هءانثو .ىلازغلا

 «يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا نع '''مدقتملا دانسإلاب هتيور ام كلذ نمو »

 مهزرح نب نسحلا ابأ مامإلا نأ :هرصتخمو « يبتك نم باتك ريغ ىف هتركذو

 هلو رمأف ءهيلإ هب ىكتشا دق يلازغلاب اذإو ءمانملا يف ِِلكي يبنلا ىأرف «هيف
 رهاظ طايسلا رثأو تام موي تام دقلو :يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا لاق «هدلجب

 1 .هدلج ىلع

 مرحم وهو «روكذملا مهزرح نبا خيشلا ةيرذ ضعب ينربخأو : يعفايلا لاق
 وه امم تركذ ام ىلع ةدايزب فيرشلا مرحلا يف هينيعب كاب «هيتبكر ىلع ثاج

 لاقو «برغملا دالب يف اعاطم روكذملا هدج ناك هنأ .هدج ةريس يف روطسم

 سمتلا مث «ةنسلا فالخ وه :لاقف ءايحألا يف رظنف ءءاهقفلا سيئر ناك هريغ

 املف لاق «ءايحألا خسن راضحإب دالبلا يف يداني ايدانم رمأي نأ ناطلسلا نم

 ىأر ةعمجلا ةليل تناك املف «ةالصلا دعب ةعمجلا موي اهوقرحي نأ ىلع مهيأر

 مهو «عطاس كلانه رونلاو ؛ايدَو رمعو ركب وبأ هعمو ,عماوجلا ضعب ىف دي

 اذه ءهّللا لوسر اي :لاق ينآر املف «مئاق يلازغلا مامإلاب اذإف .سولج

 ىلإ لصو نإ ىلإ هناكم نم امهيلع فحزو ؛هيتبكر ىلع اثج مث «يىمصخ

 لوسر اي لاقو «ءايحالا باتك نم ةخسن هلوانو وكي يبنلا هيف يذلا عضوملا

 معزي امك ناك نإف «هيف رظناف «,كتنس فالخ كنع لوقأ ينأ معزي اذه ِةَِِي هللا

 ذخف كتكرب نم يل لصح هنسحتست ائيش ناك نإو «تبتو «ىلاعت هللا ترفغتسا

 : لاق مث «هرخآ ىلإ هلوأ نم ِهِِلك هللا لوسر هيف رظنف لاق «ءيمصخ نم يقح يل

 هللا ءاطع نب نيدلا جات هخيش نع «قليملا نبا نيدلا باهش خيشلا هب ينربخأ :وهو )١(
 .يلذاشلا نسحلا يبأ هخيش نع «يلذاشلا يسرملا سابعلا يبأ هخيش نع «يلذاشلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 كثعب يذلاو ءمعن :لاق مث هيف رظنف ةقإَي قيدصلا هلوان مث «نسح اذه نإ

 وبأ - يوارلا لاق «كلذك لاق مث هيف رظنف هيلو رمع هلوان مث «نسحل هنإ قحلاب

 عفش مث «طاوسأ ةسمخ تبرضف «يديرجتب رمأ كلذ دنعف -روكذملا نسحلا

 اًميظعتو «كتنس يف اًداهتجا اذه لعف امنإ هللا لوسر اي :لاقو «قيدصلا ىف

 نيرشعو ةسمخ كلذل اعجوتم تيقبو «دماح وبأ ينع افع كلذ دنعف لاق ءاهل

 ءايحإلا يف ترظنو «تيفشف ينبوتو «ّيلع حسمو ءاج كي يبنلا تيأر مث «ةليل
 ."00 لوألا مهفلا ريغ هتمهفف

 تداتعا يذلا بذكلا نم اًريثك توح دق ةقلتخملا ةصقلا هذهو :تلق

 اهقلعت ىلعو ءاهققحت نم ءرملا نكمتي ال يتلا تامانملاب هقيلعت ىلع ةيفوصلا

 اذه نايب نكميو «لعف وأ لوق نم هل بسن امع هلاؤس نكمي الف .«تام نمب
 : ىلي اميف بذكلا

 ١- تبتو «ىلاعت هّللا ترفغتسا معزي امك ناك نإف » : يلازغلا لوق درو (2

 .؟هتوم دعب لجرلا ةبوت لبقت لهف

 يبنلا نأ عم ؛«هرخآ ىلإ هلوأ نم ِيكي هللا لوسر هيف رظنف ” :لوق درو - ١
 .!بتكي الو ءأرقي ال اًيمأ ناك ِهيلكي

 عفش مث «طاوسأ ةسمخ تبرضف «يديرجتب رمأ كلذ دنعف 7 :لوق درو -*

 ناطلسلا تغلب اذإ دودحلا نأ ةصقلا هذه عضاو ملعي ملأ :تلق «« قيدصلا يف

 .ةعافشلا اهيف لبقت الف

 امو «ةيدقعلا تافلاخملا نم هيف ام ملعو ءايحإلا باتك أرق نم نأ -؛

 فيكف مالساإلاب سانلا لهجأ اهرقي ال ةلطابلا ثيداحألا نم ريثك نم هاوتحا

 ةيعفاشلا تاقبط :يف ةبوذكملا ةصقلا هذه رظناو ,#”37- 5# 7/9:نانجلا ةآرم )١(

 ّح يصفق 21 ب : : اتفمو 27١/7 :ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالاو 47196 -708/5:ىك
 .516 /7؟ :هداز ىربك شاط دمحأل ةداعسلا
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 .؟ لَو يبنلاب
 هناسل ىلع اهعضو نم وأ يلذاشلا ناكأ ءاوس ةصقلا هذه عضاو نإ -ه

 مهي نم لكل فيوختلاو ديدهتلا يف هذيمالتو يلذاشلا مالك نم قبس ام دكؤيل

 خألا اهيأ كايإ ١ :يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاق «ةيفوصلا نم دحأ ىلع راكنإلاب

 تقملا بجوتستو «مهب نيئزهتسملاو ةفئاطلا هذه يف نيعقاولا ىلإ يغصت نأ

 ىلع راكنإلا ةموادم نع قحلا لهأ ينثت نل ةبذكلا هذه نكلو «''”« هللا نم

 ."”هيدلا اذه ةزيكر وه ركنملا راكنإ نإف «ةيفوصلا تافلاخم

 :يطساولا حتفلا وبأ -"*

 سسؤم ىيعافرلا دمحأ نع ذخأ «يطساولا ميانغلا وبأ دمحم نيدلا مجن وه

 اهب ماقأو ةيردنكساإلا ىلإ رفسلاب هل نذأ نأ ىلإ «ةدم همدخو «ةيعافرلا ةقيرطلا
 هذه ىلع ىقبو «ةاداعم ةيردنكسإلا ءاملع نيبو هنيب تلصح ىتح هتقيرط اًرشان

 ."”ةيردنكسإلاب نفُدو (ه080) ةنس يفوت ىتح لاحلا
 ام يطساولا حتفلا يبأ دي ىلع يلذاشلا ذملتت ىلع لدي يذلا ديحولا صنلاو

 حتفلا يبأ حلاصلا خيشلاب تعمتجا قارعلا تلخد امل » : يلذاشلا لوق يف ءاج

 بلطأ تنكو «ةريثك خويش قارعلاب ناكو «هلثم قارعلاب تيأر امف يطساولا

 يف وهو قارعلاب بطقلا ىلع بلطت :حتفلا وبأ خيشلا يل لاقف «بطقلا ىلع
 «يخيرات لاكشإ هيلع ديحولا صنلا اذهو «'*”«هدجت كدالب ىلإ عجرا ؛كدالب
 هلوخد نمزو (ه4١5) ماع يف ءاقللا اذه نمز نوردقي ةقيرطلا عابتأف

 .779:ص ننملا فئاطل )١(

 .١١5/؟:فوصتلاو يلازغلا دماح وبأ :رظنا (؟)

 سورعلا جاتو 78٠١« /١:ينارعشلا تاقبطو ١57/5« :يوانملل ىرغصلا تاقبطلا :رظنا (9)

 يلذاشلا نسحلا وبأو «57١:ص يسابعلا رصعلا يف ةيردنكسالا مالعأو ءال١٠ 5 : ص

 .الا/ل : ص ..هخيراتو هرصخ

 .77؟ : ص رارسألا ةرد و :١7« ص ةيلعلا رخافملا (5)



 «00 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ابأ نأ اهدري خيراوتلا هذهو «"!"(ه157) ةنس هتافوو «(ه570) ةنس ةيردنكسإلل

 حتفلا وبأ خيشلا ١ :هتاقبط يف ينارعشلا لاق «(ه0٠/0) ةنس يفوت دق حتفلا

 ىلإ رفسلاب هيلإ راشأف يعافرلا دمحأ يديس باحصأ نم ناك ...يطساولا

 نفدو «ةئامسمخلاو نينامثلا وحن يف تام ...اهيلإ رفاسف ةيردنكسإلا

 ركذ هنأ الإ «"”ىرغصلا تاقبطلا يف يوانملا لاق كلذكو «'"" ةيردنكسالاب

 لوخدلا يف نذأتسي لسرأو ءروصلا جراخ ماقأ ةيردنكسإلا مدق امل يلذاشلا نأ

 ةيناثلا ةليللا يف حتفلا وبأ تامف «نيسأر عسي ال دحاو '*”شاش » :لاقو «ىبأف

 طلخلا ىدم نيبتي اذهبو «'””«يلذاشلا هيلع ىلصو «ةئام سمخو نينامثلا يف

 دمحأ ذيملت ىلع هذملتتب يلذاشلا حدم اهبحاص لواح ىتلا ةصقلا هذه يف

 «يطساولا حتفلا يبأو يلذاشلا نيب نسلا قراف هيلع تاف هنأ الإ «يعافرلا

 .نينس رشع نم رثكأب يلذاشلا ةدالو لبق تام يطساولاف

 لاق دقف «ةيعافرلا ةقيرطلا عابتأ تفي مل يوانملا نم قباسلا ليصفتلاو

 مدق امل نسحلا ابأ فراعلا نأ هتاقبط يف يوانملا ركذ هيبنت ١ :مهضعب

 :لاقو هعنمف لوخدلاب هنذأتساف يطساولا حتفلا وبأ خيشلا اهب ناك ةيردنكسإلا

 - مهوت دقو ءاًضيرم ناكو ةليللا كلت حتفلا وبأ خيشلا تامف نيسأر عست ال ةيقاط

 .«خويشلا خيشو «يعافرلا مامإإلا بحاص وه حتفلا ابأ خيشلا اذه نأ مهضعب

 يلذاشلا لوخد نإف كلذ فالخب لاحلاو «ةيرصملا رايدلاب لاجرلا ىبرمو

 ىدحإ ةنس هيلع قفتم وه امك هتدالوو «ةئامتسلاو نيثالثلا دعب هرس سدق

 ملاس يلعل يلذاشلا نسحلا وبأو 2١1545 : ص يمالسإلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ :رظنا )١(

 .؟7: ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيراتو 257 : ص رامع

 .١/٠58:ىربكلا تاقبطلا (؟)

 5//١57. :ىرغصلا تاقبطلا (*)

 .6 شاش » لدب 4 ةيقاط  يوانملا نع القن 077: ص ةيلعلا رخافملا يف (4)

 .517/4١:ىرغصلا تاقبطلا (ة)
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 نبا حتفلا يبأ بطقلا خيشلا ةافوو «ةئامسمخو نيعستو ثالث ةنس وأ نيعستو

 ةنس ةيردنكسإلا يف يعافرلا مامإلا بحاص يقارعلا يطساولا ميانغلا يبأ

 .'7( ةئامسمخو نينامث

 :يجابلا ديعس وبأ-4

 : ء هاا سو ()000 ا

 لاق , غابصلا نبا اهركذ هيلع يلذاشلا ذملتت ىلع لدت يتلا ةصقلاو «ثرغلاب

 ,خياشملا نم اهيف نم تدصق يرمأ ءادتبا يف سنوت تلخد امل » :يلذاشلا

 نم مهيف نكي ملف «هيف ام يل نيبي نم ىلع هضرعأ نأ بحأ ءيش يدنع ناكو

 نأ لبق يلاحب ينربخأف يجابلا ديعس يبأ حلاصلا ىلع تدرو ىتح الاح يل حرش

 ." 7( اًريثك هب تعفتناف هتمزالف هللا يلو هنأ تملعف يرس ىلع ملكتو ع هيدبأ

 يناهبصألا نيدلا مجن يلذاشلا خويش نم نأ ينارعشلا هركذام امأو :تلق

 .'*”« امهريغو شيشم نباو يناهبصألا نيدلا مجن خيشلا هبحصو  :هلوق يف

 «كلذ دري خيراتلا نإ مث «يلذاشلل مجرت نمم دحأ هيلإ هقبسي مل لوقلا اذهف

 سابعلا يبأ ذيمالت نم يناهبصألا دمحم نب هللا دبع وه يناهفصألا نيدلا مجنف

 نبا لوق كلذ ىلع لديو «'””ةنس نيعبسو نامث نع (ها/١7)ماع يفوت « يسرملا

 ليزن يناهفصألا نيدلا مجن فراعلا خيشلا ينربخأو ١ :يردنكسلا هّللا ءاطع

 وبأ هل لاقي لجر انه : يل ليقف رصم رايد تمدق ينإ مث ...كلذل اًدصاق يدالب

 )١( ص رحبلا بزح حرش يف رحنلا دئالق يف يعافرلا يدايصلا دمحم هلاق : 7.

 ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا (؟) :57.

 607١/١ :ةيردلا بكاوكلاو :١7« ص ةيلعلا رخافملاو «75:ص رارسألاةرد («)

 .177:ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 04/1 :ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا «)

 .551 7/5 :نانجلا ةآرم :رظنا (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ذل يسرملا سابعلا

 :هزيمالت مهأ :اًمناث

 هيدصتو «ةيرصملاو ةيسنوتلا دالبلا يف هترهش يلذاشلل نومجرتملا ركذ

 ىلع اوذملتت نيذلا نيديرملا نم ةعومجم هتبسكأ امم ظعولاو سيردتلل

 نأ الإ ,هنأش اذه ناك سيردتلل ىدصت نم لكف «بيجعب اذه سيلو «'*'”هيدي

 مهفصوو «يلذاشلا ذيمالت يف ولغ نم ةيلذاشلا بتك يف ركذ ام برغتسملا

 الإ لصحت مل ةفص هذهو «يلذاشلا ىلع مهذملتت درجمل ةيالولا تافصب

 مهل هَّللا رايتخال ةيكزتلاو لضفلا فرش اولان دق مهف كي ِهَّللا لوسر ةباحصل
 دقف «ةيكزتلا هذيمالت نم مزلي الف لي لوسرلا ادع ام امأ هوكي هلوسر ةبحصل

 نع صوصنلا تءاج دقو «كلذ ريغ مهيف لصحيو حلاصلا مهيف لصحي
 ناك هتقيرط عبتا وأ يلذاشلا ىلع ذملتت نم لك نأ اهنم ذخؤي ىتلا هريغو يلذاشلا

 نمو «هتقيرط اوكلسي ىتح نيملسملا مومعل ةوعد هنأكف «ميظعلا لضفلا هل
 : كلذ

 :رانلا نم قتعلا هل لصح دقف هتقيرط عبتا وأ هيلع ذملتت نم لك نأ - ١

 يباحصأ باحصأو يباحصأ هيف رصبلا دم ًالجس تيطعأ » : يلذاشلا لاق

 دن رانلا نم مهل اًقتع ةمايقلا موي ىلإ

 حوللا نم يلذاشلا نسحلا يبأ اهبحاصل نوراتخم ةقيرطلا عابتأ نأ-"
 :ظوفحملا

 لصحت مل «ثالثب ةيلذاشلا تصخ » : يلذاشلا يفنحلا نيدلا سمش لاق

 نأ يناثلا .ظوفحملا حوللا نم نوراتخم مهنأ لوألا ءمهدعب الو مهلبق دحأل

 ) )1١ص نئملا فئاطل : ”177-1١7.

 .4١ا//١ :ةيكزلا روتلا ةرجش رظنا (؟)

 1 : ص ةينابرلا تاحوتفلاو ١18« :ص ةيلعلا رخافملا رف
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 موي ىلإ مهنم بطقلا نأ ثلاثلا ءوحصلا ىلإ عجري مهنم بوذجملا
 . 76 ةمايقلا

 رايتخا نإ :ةماركلا هذهل احراش ىلذاشلا يسافلا دوعسم نب دمحم لاق

 «حاورألا ملاع يف ناك ظوفحملا حوللا نم هذيمالت يلذاشلا نسحلا يبأ يديس

 نأ ىلإ ء[لال؟ فارعألا ةروس] 4 يربك تسلا : موي نم مهيبرت هحور تلاز الو

 :ةيانعلا نيعب مهيبرت حورلا هذه تلاز الو «حابشألا ملاع ىلإ هحور عم اوجرخ

 ملاع ىلإ اودوعي نأ ىلإ حابشألا ملاع يف ةداعسلا راونأب مهسرحتو
 ( حاورألا 0

 :الدب نوعيرأ هابر دقف يلذاشلا هابر نم نأ -'

 تيتأف «خياشملا باحصأ ضعبو انأ تمصاخت » : يلذاشلا ذيمالت دحأ لاق

 ينابر انأ :هل لوقت تنك : خيشلا لاقف هل انتلواقم ركذف نسحلا يبأ خيشلا ىلإ

 ."”«الدب نوعبرأ هتبر بطقلا ابر نمو .«بطقلا

 :هّلل يلو وهف يلذاشلا دي ىلع ذملتت نم نأ -4

 ءهيلوي نأ لبق يبلق يف هبح عضو الإ الو هللا ىلو ام هَّللاو ١ : يلذاشلا لاق

 نم نأ مولعمو «' 56 هضفري نأ لبق يبلق يف هضغب ىقلأو الإ اًدبع ضفر الو
 ىدل بوبحم وهف هلاح هذه ناك نمو هلأسيو هسلاجي وهف يلذاشلا دي ىلع ذملتت

 .هّلل ءايلوأ اَّذِإ يلذاشلا ذيمالت لكف ءاّيلو ناك هبحأ نمو ؛يلذاشلا

 :ةثالث وأ نيموي يف حتفلا هل لصح يلذاشلا دي ىلع ذملتت نم نأ -4

 حتف الإ دحأ هبحصي ال ناكو » :يلذاشلا هخيش نع يسرملا سابعلا وبأ لاق

 5٠, + : ص سورعلا جاتو 25" صةينابرلا تاحوتفلاو 2١59 :ص ةيلعلا رخافملا 00(

 .ٌش١ -غخ٠ . ص ةينابرلا تاحوتفلا :رظناو 5 : ص ةينابرلا تاحوتملا 6

 ١65 ١. : ص ننملا فئاطل 6

 ١١ ١.,. : ص ننملا فئاطل 2



 «اا ةيلذاشلا هتقدرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 نوكي وأ .ءباذك وهف مايأ ةثالث دعب اًئيش دجي مل نإف ؛ةثالث وأ نيموي ىف هل

 .''76قيرطلا أطخأ هنكلو اًقداص

 :هآر نم ىأر نم كلذكو ىقشي ال ميظعتلاو ةبحملا نيعب هآر يذلا نأ -"

 .ميظعتلاو ةبحملا نيعب كآر نم يقش ام ىلع اي : يل ليق » :يلذاشلا لاق

 ."'”« ةمايقلا موي ىلإ كلذ تقلطأل تئش ولو ءكآر نم ىأر نم الو

 لقعلا بحاصل اهضرع درجم لاوقألا هذه نالطب نايب يف يفكيو :تلق

 اهتلعجو هِي دمحم ةمأ نيب ةقرفلا يف تببست دق لاوقألا هذه نإف «ميلسلا

 باستنالاب سانلا اومزلأ ىتح مهيبن ىلإ باستنالاب اوفتكي ملو ءابازحأو اًعيش
 انيلع لطأ ىتح مهدعب نم الو مهعابتأو نوعباتلاو ةباحصلا مهفرعي مل سانأ ىلإ

 كلت هل تلصح مهيلإ بستنا نم ناك لاجرب يرجهلا عباسلاو سداسلا نرقلا

 .خيش لوق وأ فتاه وأ مانم ىلإ امإ كلذ يف مهدنتسم لكو «ةقباسلا صئاصخلا

 يلذاشلا ذيمالت زيمت يتلا معازملا اهيف تنيب يتلا ةمدقملا هذه دعبو :تلق

 هدي ىلع أشنو » :يردنكسلا هّللا ءاطع نبا لاق «هذيمالت ءامسأ ركذأ هعابتأو

 رباكأ نم ناكو «يلقصلا نسحلا يبأك :برغملاب ماقأ نم :مهنم ءلاجر

 ىتأ نم :مهنمو هللا ءايلوأ رباكأ نم ناكو «يبيبحلا هّللا دبعو «نيقيدصلا

 لهأ ملع «ةيفوصلا ةجح ءانالومو ءانديس : مهنم ء«رصم رايد ىلإ رجاهو ءهعم
 جاحلا :مهنمو .يسرملا يراصنألا رمع نب دمحأ نيدلا باهش : ةيصوصخلا

 .يناهجولاو «يئاجبلا هللا دبع وبأو «يواجبلا نسحلا وبأو ,يبطرقلا دمحم

 نيدلا نيكم خيشلا :مهنم ءرصم رايدب هبحص نم :مهنمو .'" "زارخلاو

 ا” : ص ةيلعلا رخافملا 0010

 8 : ص ةيلعلا رخافملا 6هز

 .رازجلا : لاق 71 : ص ةيلعلا رخافملا يف 69



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هلق

 ١١( 5 : ءاع .٠ ع ا
 ءالؤه نم لكلو ... يجنروبلا نامثع خيشلاو .ميكحلا دبع خيشلاو ءهرمسألا

 مهتامارك عبتت انك رت ء مهنع اوذخأ باحصأو «تاراشإو .رارسأو . مولع

 .""70 باتكلا ضرغ نع جرخن الثل ,.مهتايصوصخو

 نب هللا دبع دمحم وبأ ةلذاشب هبحص نم لوأ ناكو » :لاق رارسألا ةرد يفو

 هرمأ نأ ىلإ ناوغز لبجب يلذاشلا هخيش عم هلازتعا ركذ مث « 2« يبيبحلا ةمالس

 دجسمب اًراد اهب نكسو «سنوت ةنيدم ىلإ لخدف » :سنوت ةنيدمل لوزنلاب هللا

 نب ىلع نسحلا وبأ خيشلا . مهنم .ءالضفلا نم ةعامج اهب هيحصو ءطالبلا

 زيزعلا دبع دمحم وبأ خيشلاو «ينوباصلا هللا دبع وبأو «ءيلقصلا فولخم

 وبأو «طايخلا "”يواجبلا هللا دبع وبأو ءيضام ناطلس وبأ همداخو «ينوتيزلا

 ذيل تاكربو تامارك باحصأ مهلك (4) حج راخلا هللا كبع

 : ةقراشملا دنع هدجن ال ىلذاشلا ذيمالت نع ليصفتب برغملا ةيلذاش درفنيو

 «ةيسنوتلا دالبلاب اوماقأ مهلك يلذاشلل اًذيملت نيعبرأ يشياشحلا دمحم ركذ دقف

 دمحم لاق «؟'”رصمب ةيلذاشلا بتك ىف ركذ ذيمالتلا ءالؤه رثكأل دجوي الو

 قرشملا ىلإ رفاس نيح ىلذاشلا نسحلا وبأ يديس انخيش فلخ ١ : ىشياشحلا

 هل برقتو هيلع ذخأو «هحفاص نمم هباحصأ نم اديس نيعبرأ سنوت ةنيدمب

 «ةمحرلا لزنت مهركذ دنعو ءدلبلا ىلع روسلاك سنوتب مهو .هركذ ىلع موادو

 امم كلذو «هايند يف عسوتيو «هبنذ رمغيو ءهجئاوح ىضقت مهب ثاغتسا نمو

 .ىجيروبلا لاق ”8 : ص ةيلعلا رخافملا ىف )١(

 )  )9«ا"ال : ص ةيلعلا رخافملا رظناو 217؟1-17١5؟8 :ص ننملا فئاطل 8".

 يئاجبلا :لاقو رارسألا ةرد مالك لقن 7” :ص ةيلعلا رخافملا يف 0(

 طايخلا :هدعب درازو رارسألا ةرد مالك لقن 77 :ص ةيلعلا رخافملا يف 0(

 .77 :ص ةيلعلا رخافملاو «8758 :ص رارسألاةرد (5)

 / .10/8-85 :ص ةنيذوب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأ و 757-7 : ص نيمثلا ردلا رظنا (5)



 «5)) ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نم ميظع قاوو «تافآلا نم نيصح زرح مهنإف ١ :اًضيأ لاقو ""( حصف برج

 الإ مهتورعب كسمت الو «هبرام تيضقو الإ دحأ مهب لسوت ام «تارضملا

 : هلوقب اهردص هاّئيِب نيعبرأ و نامث يف نيعبرألا مظن مث «''"«هبلاطم تحجنو
 اًمفناش اًرط قلخلا ضرع مويو اًمفان ائيصح اًررح مهلعجاو

 دازلاب مهتم زوفن امك دابعلا برام مهب ضقاو
 دنع مهركذ ةلقل ةرصتخم ىيلذاشلا ذيمالت مجارت ضعب انه ركذأ فوسو

 ثيدحلا يف رداصملا تعسوت نيذلا هذيمالت نم ةثالث يف لصفأ مث « مهباحصأ

 ٠ مهنع

 هباحصأ رابك نم ناكو » : غابصلا نبا هنع لاق "”ينوتيزلا زيزعلا دبع ١-
 نم غرف املف ءهدحو هئاعد ىلع نيمأتلاب هصتخاو «تافرع ىلع اًموي خيشلا اعد

 نمو لدبلا نم «يديس اي :لاقف «ةفيلخو لدب كاعد دقل هّللاو :لاق هئاعد

 .(7( ةفيلخلا انأو «لدبلا تنأ :لاقف؟ةفيلخلا

 برغملاب هبحص نمم ناكو :يلقصلا فولخم نب يلع نسحلا وبأ-"؟
 ةثالث ملعلا اذه يف ملكتي ناك ١ :يسرملا سابعلا وبأ لاق «'””اهب رقتساو

 يفوت «ءانأو «يلقصلا نسحلا وبأ خيشلا هبحاصو «نسحلا وبأ خيشلا :خويش

 اًدحأ ضرألا هجو ىلع مويلا ملعأ الو ,يلقصلا نسحلا وبأ يفوتو «خيشلا

 يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا و 277 :ص يلذاشلا نسحلا يبأب فيرعتلا يف نيمثلا ردلا )١(

 .ل0 : ص ةنيذوب دمحمل

 .77” :ص نيمثلا ردلا (؟)

 : ص ةنيذوب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأو 077” :ص نيمثلا ردلاو «58 :ص رارسألاة ره 0(

 ١

 ."8 :ص رارسألاةرد (4)

 .77 :ص ةيلعلا رخافملا و «788 :ص رارسألا ةردو ١١5« :ص ننملا فئاطل (0)
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 ."0(ه349) ةنس يفوت «'''6 يريغ ملعلا اذه يف ملكتي
 يلذاشلا بحص نمم يردنكسلا هللا ءاطع نبا هركذ :ميكحلا دبع ١-

 وبأ» :هلوق يلذاشلا نع لقنو 2 ”(ميكحلا دبع) مسا ىلع دزي ملو ءرصمب

 يلو اذه ميكحلا دبعو ١ :يردنكسلا لاق ءارمق ميكحلا دبعو « سمش سابعلا

 ."*”6 نسحل يبأ خيشلا باحصأ نم ريبك

 ذخأ «حئاسلاب ريهشلا يروهنمدلا يبرغملا دمحم نب رمع صفح وبأ -4

 .'”(ه185)ةنس يفوت ءروهنمد ءارقف ىلع هتفيلخ راصو «يلذاشلا نع ةقيرطلا

 يفوت اهبو «سنوتب يلذاشلا بحص نمم .يبطرقلا دمحم هللا دبع وبأ -ه
 .'0(ه571)ةنس

 بتك يف مهنع ثيدحلا رثك نيذلا يلذاشلا ذيمالت نم ةثالث مجارت هذهو

 ظ : ةيلذاشلا ةقيرطلا

 هللا ءاطع نبا هنع لاق «يبيبحلا ةمالس نب هّللادبع دمحم وبأ-١

 مدق امل هبحص نم لوأ ناكو «'"”«هللا ءايلوأ رباكأ نم ناكو ١ : يردنكسلا

 ...هعم دبعتو «ناوغز لبج ىلإ هعم هجوت دقو «ةلذاش لهأ نم وهو «سنوت

 ةروس (ناوغز) ىلع اًموي أرق » :اهنمو «لبجلاب هماقم دنع هتامارك هنع ىورو

 ١١6. :ص ننملا فئاطل ()

 .ا/ :ص ةنيذوب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأو «55 :ص نيمثلا ردلا (0)

 ١7575. :ص نئنملا فئاطل (*)

 .١؟59 :ص ننملا فئاطل (:)

 : ص نهوكلا نبال ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو « 5١ : ص يمعطلل ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط (5)

4 

 :ص ةئيذوب دمحمل ىلذاشلا نسحلا وبأو «77 : ص نيمثلا ردلا « ١757 : ص ننملا فئاطل (7)

 ١ ,ى/15

 ١55. :ص ننملا فئاطل (0



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ةروس] 9 ْدََوُي ال ٍلَذَع لك ُلرَدَت نإو# :ىلاعت هلوق غلب نأ ىلإ ماعنألا

 ةهج ىلإ لام املكف .كرحتيو اهرركي لعجو «ميظع لاح هباصأ 7٠[« :ماعنألا

 (2١7. لبجلا نكس ىتح اهوحن ليجلا لام

 :لاق ءهباحصأ دحأ نع هنووري ام ةموعزملا يبيبحلا تامارك نمو

 ناكو (ءارعشلا) طسو نحن امنيبف ...يبيبحلا دمحم يبأ خيشلا ةبحص ترفاس»

 نع لزنف :لاق «هب هلكأ بنع نم اًدوقنع تينمتف «سباي دراب فيغر يدنع
 ىتح «اّبنع ةقلعم اهنم ةرجش لك (ءارعشلا) طسو رس «ىلع اي : يل لاقو ءهسرف

 ءاّبنع ةقلعم اهنم ةرجش لك (ءارعشلا) تيأرف تمدقتف :لاق «نيتعكر يلصأ

 امهدحأ :نيدوقنعب هتيتأو «تيلمت ىتح تلكأف «عاونألاو ناولألا ةفلتخم

 .مثر امهب اذإو ضرألا يف امهب ىمرف «هل هتلوانف «لحكأ رخآلاو «ضيبأ
 «شطعلا ينباصأف سنوت ةلبق يف يذلا دولجلا لبج يف اًموي تنكو :لاق

 يتلا نيعلا ىلإ لزنا : يل لاقو قيربإ ينلوانف «معن :هل تلق ؟تشطع :ىل لاقف

 يتلا يهو- نيعلا ىلإ تلزنف «برشاو هللا مسو .هألماو لبجلا لفسأ يف

 له :يل لاقف «هيلإ تعلطو ءاّبذع ءام تبرشو هتألمف -ةحلاملا ةريحبلا فرطب

 نم :لاقو «هقارأو يدي نم قيربإلا ذخأف ءاّبذع ءام ءمعن :هل تلق ؟تبرش

 ."”(ه271)ةنس سنوتب يفوت دقو «2'”©«باطو كل قار شطعلا ةدش

 يلذاشلا ةمدخل اًمزالم ناك :يقورسملا ناطلس نب يضام مئازعلا وبأ -1

 هباتك ةدام غابصلا نبا اهنم ىقتسا يتلا رداصملا دحأ ناكو «'“”رصمو سنوت يف

 )١( :ص رارسألاةرد ١5-77.

 8"١. :ص رارسألاةرد (؟)

 .75 :ص ةنيذوب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأو 257” : ص نيمثلا ردلا (*)

 .75 : ص ةنيذوب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأو 25” :ص نيمثلا ردلا (8)
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 الو لقع اهقدصي ال يتلا ةقراخلا تاماركلا ركذ هنع رثكأو «''"(رارسألا ةرد)

 ."”نيقولخملاب كرشو ولغ يه امنإو «عرش اهرقي
 هللا ءاطع نبا نإف يضام مئازعلا وبأ اهيف ىلغ يتلا تاماركلا هذه عمو

 ءاضرع همسا ركذ امنإو ءائيش ننملا فئاطل هباتك يف هنع يوري مل يردنكسلا

 ."”(ها/14)ةنس سنوتب يفوت دقو «'”يلذاشلا ذيمالت نم هنأ ركذو

 :رمسألا روصنم نب هَّللا دبع نيدلا نيكم -

 :لاق ةرمو «'*”( لادبألا ةعبسلا نم هنإ » :نيدلا نيكم نع يلذاشلا لاق

 هنإ ِهّللاو «بلقلا ضيبأ .نوللا رمسأ ءروصنم نب هّللا دبع هل لاقي لجر مكنيب ١

 هللا ءاطع نبا هذيملت هنع لاقو «' "( يشارف ىلعو .يلهأ عم انأو ينفشاكيل

 لاقو .2"'« كيه ِهّللا ىلإ نيذفانلا نمو ءرئاصبلا بابرأ نم ناك  :يردنكسلا

 ,«تالزانمو .تاماقم اذ ءاّريبك اًفراع ءاّيفوص اًهيقف ناك » :يوانملا هنع

 «لوقي ناكو «يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا عابتأ لجأ نم وهو «تافشاكمو

 "00 بطاخُيو «بِطاخُيو هل لاقيو

 وهو .2”(ِلكي هللا لوسر الإ ينابر ام انأ» :رمسألا نيدلا نيكم لاقو

 )١( :ص رارسألا ةرد ةمدقم رظنا 5١.

 ملع اهيف هل بسن تامارك سمخ هنع ىور دقف 705-778 : ص رارسألا ةرد :باتك :رظنا (؟)

 .عفنلاو «بيغلا

 ١7١. :ص نئملا فئاطل (0)

 .5 :ص ةنيذوب دمحمل ىلذاشلا نسحلا وبأو 057 : ص نيمثلا ردلا (4)

 ٠ ص ننملا فئاطل (0)
 ١58. :ص ننملا فئاطل :رظناو ١57. : ص ننملا فئاطط ()

 ١77. : ص ننملا فئاطل (0)

 5٠١/5. :ةيردلا بكاوكلا (6)

 ١155. : ص ننملا فئاطل (9)



 «010 7 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نم دجأ الف «موقلا قيرط يف رمألا ّىلع لكشي ةنس نيعبرأ تثكم » :لئاقلا

 ."7(ه759؟) ماع رمسألا نيدلا نيكم ىفوت دقو أ"( يلع لكشأ

© © © 

 )١( :ص ننملا فئاطل ١50.

  03:بهذلا تارذش :رظناو <16 : ربغ نم ريخ ىف ربعلا :رظنا ه4١ .



 3-9 وع

 .ةيملعلا هراثآ :سماخلا ثحيملا

 -ةساردلا هلوح رودت ةيصخش لكل- ةيملعلا راثآلا نع ثحبلا ةيمهأ نمكت

 مل هنأ يلذاشلل مجرت نم لك قفتا دقو «هكولسو «هتديقع ةفرعم ىلإ ليبسلا اهنأ

 لاوقأ ةلمج هافلخ ام لكو «يسرملا سابعلا وبأ هذيملت اذكو ءاطق اًباتك فلؤي

 نم لوأ وه هّللا ءاطع نبا ناكو «بازحألاو «ةيعدألا ضعبو «فوصتلا يف

 ثارت كلذب ظفحف ءامهل مجرتو ءامهتيعدأو ءامهاياصوو ءامهلاوقأ عمج

 بطقلا مامإلا خيشلا باحصأ ناكو » : يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاق «ةيلذاشلا

 ينغلب دقو ءاّباتك عضي مل وه ناك نإو «همالك نم المج اوتبثأ دق نسحلا يبأ

 مولعو «ىلاعت هللا ىلع ةلالدلا يف بتكلا عضت ال مل «يديس اي : هل ليق هنأ هنع

 يلذاشلا مالك نع يردنكسلا ثدحت املو 1"( يباحصأ يبتك :لاقف ؟موقلا

 مالك ) :لاق يلذاشلا مالك جارخإ يف (ننملا فئاطل) هباتك ةميقو ءهتدوجو

 بوسنملا مالكلا يف دجوي ال انه هتركذ ام رثكأو «هيلع هبنن نأ نم رهشأ خيشلا

 هللا ءاش نإ باتكلا ءانثأ يف يتأيسو «ةمدقملا يف همالك نم ىضم دقو «هيلإ

 قيرط نم هركذ امو «بطقلا تامارك نم :هركذ ام همالك نم كبسحو

 .هتزاجوو ظفللا ةوالحو «ءرارسألاو قئاقحلاو مولعلاو ءمومعلاو صوصخلا

 وأ «همالك ركذ دنع اهدجت ىتلا ةبيهلاو «ةريثكلا يناعملا ىلع لامتشالا عم

 ."' 6 قيرطلا لهأ مالك نم ءيش يف كلذ دجت نأ لق «هايإ كعامس

 نم ؟يلذاشلا اهيف رحبت يتلا مولعلا نع ةيلذاشلا مالك نيأ : ئراقلا لءاستيو

 ,ءثيدحلاو «ةعيرشلاو «.هقفلا مولعو «نايبلاو «بدألاو «ةغللا مولع

 يلذاشلاب نيبجعملا دحأ هحرطي لؤاستلا اذه نإ .ةقيقحلا مولعو «ريسفتلاو

 15 : ص ننملا فئاطل مه



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو . يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 . 207« اًياتك فلؤي مل هنأ فيك سانلا بجعو تبجع» :لوقيف

 لك اهلقعي ال فوصتلا مولع نأ وه قباسلا لؤاستلا نع باوجلا نإ :تلق

 اذه «مهمالك قيمع مهف نع ةرصاق ىمظعلا ةيبلاغلا مهو ةماعلا لوقعف ءدحأ

 نمو اهنم سانلا ريذحتو «ترهظ ول اهيلع رهاظلا ءاملع دودر نع اًلضف

 يف ةظوفحم مولعلا هذه نوكت نأ نطابلا ءاملعل ةمكحلا نم ناكف «هباحصأ

 مهيديرم نم ةصاخلا لهأ دنع نوكتف اهجارخإ نم دب الو ناك نإو ءرودصلا
 يف ببسلاو » :اًباتك يلذاشلا فيلأت مدع اًللعم يردنكسلا لاق ءاومعز اذك

 دقلو «قلخلا لوقع اهلمحتت ال يهو .قيقحتلا مولع ةفئاطلا هذه مولع نأ : كلذ

 نم عومد تاربع موقلا بتك يف ام عيمج :لوقي سابعلا ابأ انخيش تعمس
 ."0( قيقحتلا رحب نم لحاوس

 الإ اهب قيلي الو ءمسرلا اهيف عسي ال اًرارسأ هَّلل نإ :يلذاشلا لوقيو

 ."009”رئاحنلا ءافعضو «رئاصبلا ىمعل «نيواودلا يف مسرت الو ءمتكلا

 زوجي الو «مولعلا هذه ةيعوأ يه طقف بولقلا نأ مهدنع كلذ ىنعمو : تلق

 .ماوعلا اهب نتتفي وأ ءاهب دصق ام ريغ ىلع لوؤت ال ىتح اهنيودت
 يذلا (ننملا فئاطل) هباتكل يردنكسلا هّللا ءاطع نبا ةمدقم يف انثحب اذإو

 ءيش لك سيلو » :لوقي هدجن يسرملا هذيملتو يلذاشلا لاوقأ نم اًريثك هيف نود

 ءيش لك الو .باتكلا اذهل يعضو تقو هترضحتسا خيشلا نم هتعمس

 نكمي هترضحتسا ءيش لك الو :هلوق لمأتف 0( هتابثإ نكمي هترضحتسا

 ١١8. :ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ )١(

 .7770 :ص ةيلعلا ةحفنلاو 5٠« :ص نئملا فئاطل (*)

 :رظنا .هنم ةدالقلا عضوم وه :ليقو ؛هالعأ وه :ليقو ءردصلا وهو :رحن عمج رئاحنلا 2(

 1١17. :ص طيحملا سوماقلاو ١945« /0 :برعلا ناسل

 .)0 : ص رارسألا ةرد 649

 .6 : ص ننملا فئاطل )0(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ه0

 ءادعأ اهلغتسي ال ىتح هخويش مالك ضعب نامتك بوجو ىري وهف «: هتابثإ

 .!ةصاخلا الإ اهملعي ال رارسأ ةيفوصلا ميلاعت نأكف ءاهراوع نونيبيف ةيفوصلا

 ىلإ جاتحت مسالط ىلإ نيملسملا ةماع اهفرعي ةرسيم ميلاعت نم عرشلا لوحتف

 .!اهزومر كفي نم

 هلقن ام يه امنإ يملعلا هديصر نم يلذاشلا اهكرت يتلا راثآلا نأ عقاولاو

 .داروألاو «بازحألا نم (ننملا فئاطل) و (رارسألا ةرد) : يباتك يف هباحصأ

 نم وهف كلذ ادع ام امأو «هاياصوو همالك روثأم نمو ءراكذألاو «ةيعدألاو

 يلذاشلا ةمجرت يوانملا ركذ امل كلذلو «هدعب نم ةيلذاشلا خويش ضعب لمع

 ."'"( ةظوفحم بازحأ هلو » :لاق امنإو اًبتك هل ركذي مل

 ةرد) باتك وه امهعمجأ نأ دجن نيباتكلا نيذه ىلع فوقولا اندرأ اذإو

 «بسنو ؛«تاماقمو «لاوحأو «لاعفأو .«لاوقأ يف راربألا ةفحتو رارسألا

 نم اًريثك ىوتحا دقف (يلذاشلا نسحلا يبأ يديس تاوعدو ءراكذأو «تاماركو

 : لوصف ةسمخ ىلإ هعضاو همسق دقن «يلذاشلا صوصن

 يف :يناثلا لصفلا صصخو .هتأشنو هبسن يف :لوألا لصفلا صصخ

 اهلوطأ تغلب «لئاسر ثالث اهيف دروأو :ايقيرفأب هباحصأل يلذاشلا تابتاكم

 «ةيدمحملا ةقيقحلاو «ءايلوألا فيرعت نع مالكلا تنمضت «تاحفص رشع

 لخأ مث «فوصتلا لوصأ نم كلذ ريغو .ءدوجولا ةدحوو .«حورلا ةفرعمو

 ىلع مهمزعو «سنوت لهأ نم هباحصأ نأشو «هنأش نع هذيملت لأسي يلذاشلا

 رشع سماخلا ةليل يف تخرأ اهنأ ةلاسرلا هذه يف ءاج دقو ...جحلا ىلإ رفسلا

 ."'”ةئامتسو نيعبرأو تس ةنس مرحملا

 .هراكذأو هتاهيجوتو يلذاشلا تاوعد يف :ثلاثلا لصفلا صصخو

 581/١/7. :ةيردلا بكاوكلا )9١(

 .847-01 :ص رارسألا ةرد :رظنا (؟0)



 «01 7 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 و :فوصتلا يف همالكو «هاياصوو «هيئارم يف :عبارلا لصفلا صصخو

 ةلاسر اهلوطأو .ءرطسألا زواجتت ال فوصتلا يف تافطتقم نوكت نأ ودعت ال يه

 ثالث تغلب دقف ءاّئيرق اهيلع مالكلا يتأيس يتلا (صوصخلاو مومعلا)

 .'7تاحفص

 ةرد) هباتك يف يريمحلا غابصلا نبا اهركذ يتلا صوصنلا تعبتت دقو

 .اًصن (”70) نم اًبيرق اهتدجوف يلذاشلا نع (رارسألا

 ركذ اّلوأ هعضاو هنم دصق دقف (ننملا فئاطل) باتك وهو يناثلا باتكلا امأ

 ابأ هخيش هل اًعبت ركذ هنأ الإ .همولعو «يسرملا سابعلا يبأ لئاضف نم لمج
 نم اًبيرق اهتدجوف اهتعبتت دقو «ةليلق هنع لوقنلا تناك كلذلو «يلذاشلا نسحلا

 .اصن )١١6(

 .هلاق ام زربأ نم امهربتعا يلذاشلا مالك نم نيصنب يردنكسلا داشأ دقو

 هركذ امو .بطقلا تامارك نم :هركذام همالك نم كبسحو » :هلوق دنع كلذو

 نم امهدجن نيصنلا نيذهل انعجر اذإو «"":مومعلاو صوصخلا قيرط نم

 : ديعلا قيقد نبا لوق اهيلع قبطنيو «زاغلألاب فصوت ام برقأ يتلا صوصنلا

 لقعت اًمالك درسي وهو رهظلا بيرق ىلإ ةوحض نم نيعبس نبا عم تسلج ١
 ."7( هتابك رم لقعت الو هتادرفم

 نمف «ةمارك ةرشع سمخ بطقلل » :هلوقف بطقلا تامارك يف هلاق ام امأ

 «ةباينلاو «ةفالخلاو ء.ةمصعلاو .ةمحرلا ددمب :زربيلف اهنم اًئيش وأ اهاعدا

 «تافصلا ةطاحإو «تاذلا ةقيقح نع هل فشكيو «ميظعلا شرعلا ةلمح ددمو

 .لوآلا نع لوألا لاصفناو «نيدوجولا نيب لصفلاو مكحلا تاماركب مركيو

 . ١54 . ص ننملا بفئاطل 4642

 .ا//8١ :تايفولاب يفاولا ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «1

 ال نم مكحو «دعب امو لبق ام مكحو «هيف تبث نمو «هاهتنم ىلإ هنع لصفنا امو

 نم اًءدب مولعم لكلو ملع لكب طيحملا ملعلا وهو ءدبلا ملعو .دعب ال و هل لبق

 ."'"6 هيلإ دوعي مث هاهتنم ىلإ لوألا رسلا

 قيرط نم هركذ امو » :هلوق وهف يردنكسلا هب داشأ يذلا رخآلا صنلاو

 ىفتكا امنإو «صنلا اذه انل ركذي مل يردنكسلا نكل ؛«مومعلاو صوصخلا

 ةريس درس يذلا رخآلا باتكلل عوجرلابو «هليصافت يف لوخدلا نود «هحدمب
 يف لصف) باتكلا رخآ يف ركذي هدجن ''”(رارسألا ةرد) باتك وهو يلذاشلا

 ةلاسرلا هذهو «تاحفص عبرأ يف يلذاشلا مالك درسي مث ؛.«صوصخلاو مومعلا

 : ةيلاتلا رومألا لوح رودت يهف اهبيكارت ةبوعص عم
 : هتلاسر اًحتتفم يلذاشلا لاق :ةعيرشلا ملع ىلع فوصتلا ملع ليضفت-١

 يوذ ملع يف ةملظ يه اهبابرأ ىلع ءانثلا عقو ىتلا مولعلا نأ ملعا»

 .("76 قيقحتلا

 «تاذلا رحب يف اوقرغ نيذلا مهو١ : يلذاشلا لاق :دوجولا ةلحو-؟

 .""”( مه الب كانه اوناكف تافصلا مومعو

 : يلذاشلا لاق :ءايبنألاو لسرلا نع ةيفوصلا هثرو يذلا نطابلا ملعلا-'

 .""”« مهرارسأ يف لسرلاو ءايبنألا اوثرو نيذلا ايلعلا ةصاخلا مهو١

 لوسر نم ةدام هل يلوو يبن لكو » :يلذاشلا لاق : ةيدمحملا ةقيقحلا -5

 ىنفيف «هتدامو هنيع هيلع ىفخت نم مهنمو «هنيع دهشي نم ءايلوألا نمف كي هللا

 )١( :ص ننملا فئاطل ١75--170.

 ١١7. : ص ةيلعلا رخافملا بحاص لقن هنعو ١9-2157 :ص رارسألا ةرد :رظنا (؟)

 ١١7. :ص ةيلعلا رخافملا و ١15١« :ص رارسألا ةرد (*)

 ١١7. :ص ةيلعلا رخافملاو ١5١« :ص رارسألاةرد (4)

 ١١. :ص ةيلعلا رخافملاو ١5١« :ص رارسألاةرد (6)



 هنن ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 هتقو ريغ ىري ال هلاحب قرغتسم وهف «هتدام بلطب لغتشي الو «هيلع دري اميف

 ."'5... قيقحتلا هنم اوفرع ىتح هب اورظنف يهلإلا رونلاب اودم نيذلا مهنمو
 ىلإ سدقلا ملاع ىلإ سفنلا جارعم نع مالكلا وه و :لماكلا ناسنإلا -

 ةماعلا قيرطلا يف كلاسلا لزانم نع انه ثدحتيو «ىلعألا يلعلا ةرضح

 وهف ةصاخلا قيرط امأف » :يلذاشلا لوقي «ةصاخلا قيرطلا يف كلاسلا لزانمو

 ةفرعمب كيلع نكلو «هحرش نم ليلقلا لقأ يف لوقعلا لحمضت «يولع قيرط

 وه لزنم ىلإ يهتنت نأ ىلإ لزنم ىلإ لزنم نم يقرتلا قيرط يهو «ةماعلا قيرط
 ."0(7 ردتقم كيلم دنع قدص دعقم

 ةلأسم ىلع زكرتتو «ةيفوصلا لوصألا لوح ةلاسرلا هذه رودت اذكهو

 .سفنلا بيذهتو ءدوجولا ةدحوو «ةيدمحملا ةقيقحلا

 باتك يف يلذاشلل بسن صن ىلإ ريشأ يلذاشلا راثآ نع مالكلا ةياهن لبقو
 «تاحفص سمخ نم اًبيرق صنلا اذه غلبيو «هريغ ركذي مل « "!(ناويحلا ةايح)

 نإو ١ ةرابعب لاؤسلا ىدتبيف .؛باوجو لاؤس قيرط ىلع ديرملل ةيصو ربتعتو
 هذه تغلب دقو ءاذكهو ««...ةءارق ىلع موادف ١ :باوجلا يتأي مث «« تدرأ

 .اًباوجو الاؤس )0١( ةلئسألا

 )١( :ص رارسألا ةرد ١5١« :ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأو 5١5.

 هرصع ىلذاشلا نسحلا وبأو ١١5« :ص ةيلعلا رخافملا و ١5١« :ص رارسألا ةرد (؟)

 1١5. ١ : ص ..هخيراتو

 .يريمدلل ىربكلا ناويحلا ةايح :باتك وه (9©)



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا 20704

 :ىهففلا هبهذمو :ةديفع :سداسلا ثحبملا

 نم ءيش هيف ههقفو ءهتديقع نع ثحبلاف اًباتك فلؤي مل يلذاشلا نأ امب
 «تارابع نم .«فوصتلاب صتخي ام الإ هنع اولقني مل هعابتأف «ةبوعصلا

 «ةديقع نم مولعلا رئاس يف همالك نم كلذ ادع ام امأو «بازحأو .ظعاومو

 .هنم ءيش لقنب هعابتأ متهي ملف ريسفتو .هققفو

 ,'"”بهذملا يكلام «ةديقعلا يرعشأ ناك يلذاشلا نأ حجرتي يذلاو

 «نيدحوملا مكح نمز يف ىصقألا برغملا دالبب أشن يلذاشلا نأ كلذ دكؤيو

 لازت الو ,بهذملا ةيكلام «دقتعملا ةيرعشأ نمزلا كلذ يف دالبلا كلت تناكو

 بهذم ناك ةيرصملا دالبلا ىلإ لقتنا املو .«نآلا ىلإ اهيلع ةبلاغ ةفصلا كلت

 : يلي ام ىلإ كلذ بابسأ عجرتو «دئاسلا بهذملا وه ةرعاشألا

 :ةيبرغملا دالبلا :الوأ

 ةيرصملاو ةيبرغملا دالبلا يف رشتنا يرعشألا بهذملا نأ ىري عبتتملا نإ

 دي ىلع ةيبرغملا دالبلا يف رشتنا دقف ناطلسلا ةوقب عباسلاو سداسلا نرقلا يف

 ءاج املف «حلاصلا فلسلا ةديقع ىلع هئيجم لبق اوناكو 2 '"”ترموت نب دمحم

 هعابتأ ىمسو «ةرعاشألا بهذمب لوقلا ىلع سانلا لمح ترموت نبا

 نمز ىصقألا برغملا ةئيب تناكف «نيكرشملاب هيفلاخم ىمسو «نيدحوملاب

 بهذم راشتنال ةبسانم ةئيب -نورق ةدع ترمتسا يتلا نيدحوملا ةلود

 .هخويشل اًعبت ةديقعلا يرعشأ يلذاشلا دلوي نأ يعيبطلا نم ناكف «ةرعاشألا

 ةلود سسؤم- ترموت نبا نع يشكارملا دحاولا دبع لاق ءهعمتجمو

 0١٠. :ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا )1١(

 ءامد نم هوحابتسا امو نيدحوملا ءافلخ نم هدعب نمو ترموت نبا نع يزيرقملا مالك رظنا 0

 .1597/7 : ططخلا .ترموت نبا هب ءاج امو يرعشألا ةديقعل ةوعدلا ببسب نيملسملا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .ةيرعشألا قيرط ىلع «داقتعالا ملع هيلإ وعدي ام لج ناكو ١ : -نيدحوملا

 ترهظ نم نوداعيو «مولعلا هذه نورفاني انركذ ام ىلع برغملا لهأ ناكو

 ."'" كلذ يف مهرمأ اًديدش «هيلع

 مهمزلأو بتكلا مهل فلأ لب ةيرعشألل مهتوعدب ترموت نبا فتكي ملو
 باتك :اهنم ءملعلا يف فيناصت مهل فنص ) : ىشكارملا دحاولا دبع لاق اهب

 نسحلا ىبأ بهذم ىلع ناكو «نيدلا لوصأ ىف دئاقعو «بلطي ام زعأ هامس

 ."”« لئاسملا رثكأ ىف يرعشألا

 اذخآ «قحلا ىلإ ايعاد مهرثأ ىلع "”يدهملا ءاجو ١ :نودلخ نبا لاقو

 يف فلسلا ديلقت ىلإ اهنع مهلودع برغملا لهأ ىلع ايعان «ةيرعشألا بهاذمب

 وه امك «ميسجتلا نم كلذ هيلإ لوؤي امو «ةعيرشلا رهاوظل ليوأتلا كرت

 20( ريكتلا

 :ةيرصملا دالبلا :اًيناث

 نيدلا حالص ناطلسلا دي ىلع ةيرصملا دالبلا يف ةيرعشألا بهذم رشتتنا

 ةرسألا نم هذعب ءاح نم هدلقو 7 يرعشألا بهذملا أنت كذقف «ىبويألا

 ) )1١:ص برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا 184.

 .184 :ص برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا (؟)

 .ترموت نبأ : ينعي 02

 نأ نودلخ نبا نيب دقف 7١7/7 :نودلخ نبا خيرات :رظناو «770 :ص نودلخ نباةمدقم (14)

 .قرشملا ءاملعب ترموت نبا رثأت ببسب ناك ةيرعشألا لوخد لصأ

 ؛ةرعاشألا ةقيرط ىلع يروباسينلا ىلاعملا وبأ نيدلا بطق اهفلأ ةديقع هابص ىف ظفح دقف (6)

 يذلا «يومحلا هللا ةبهو نب دمحم نيدلا جات هل فلأ اذكو هدالوأ راغص اهظفحي راصو

 نب كلملا دبع نيدلا ردص هيضاق ناكو «ةيحالصلا ةديقعلا تيمس ةموظنم ةديقع فنص

 .5587/7 :يزيرقملل ططخلا :رظنا .بهذملا اذه ىلع ّيناراملا سابرد نب ىسيع



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «0

 ءاج املو «همازتلا ىلع سانلا ةفاك اولمحو «ةرعاشألا ءاملع اوبرقف «ةيبويأآلا

 ةمئأل ءاضقلا ةيلوت لالخ نم بهذملا اذهل مهينبت رمتسا كيلامملا رصع

 يلذاشلا مدق املو «يرعشألا بهذملا نومزتلي اوناك نيذلا ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 يلذاشلا نأ لقني ملو «ةدئاسلا يه ةرعاشألا ةديقع تناك ةيرصملا دالبلا ىلإ

 .مهعم هقافتا ىلع لدي امم «مهب مداصتي ناك

 نع تالوقنلا ضعب بهذملا يكلام ةديقعلا يرعشأ يلذاشلا نوك دكؤيو

 ذيملت يسرملا ةمجرت يف يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاق : كلذ دكؤت يتلا هعابتأ

 بيذهتلا) هقفلا ىفو «'”(داشرإلا) نيدلا لوصأ ىف هباتك ناكو » :ىلذاشلا
 ْ ْ 0 ©77(ةلاسرلاو

 يلذاشلا ءهخيش ثراو يسرملا ) : يسرملا ةمجرت يف يدفصلا لاقو

 «ةرعاشألا بهذم ةرصن يف يعفايلا ملكت املو .'؟”(اًدقتعم يرعشألا ءاًفوصت

 نع مدقتملا دانسإلاب هتيأر ام كلذ نمو » :لاق يلازغلا دماح يبأ نع بذلاو

 مامالا نأ هرصتخمو يبتك نم باتك ريغ يف هتركذو يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا

 يف هلك يبنلا ىأرف هيف نعطيو يلازغلا ىلع ركني ناك ...مزرح نب نسحلا ابأ

 نسحلا وبأ خيشلا لاق هدلجب ِةِكَي رمأف هيلإ هب ىكتشا دق يلازغلاب اذإو مانملا

 : يعفايلا لاق ؛'””« هدلج ىلع رهاظ طايسلا رثأو تام موي تام دقلو يلذاشلا

 بهذم ىلعو «ةيرعشألا ةديقع ىلع لمتشم ءايحاإلا باتك نإ مولعمو تلق ١

 ةنسح ةديقعلا نوكي نأ مزلف «هابحاصو كلذ لَك يبنلا نسحتسا دقو «ةيفوصلا

 .ينيوجلل داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا :باتك وهو )1١(

 188/١. :ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا .يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر يهو (؟)

 ١158. :ص ننملا فئاطل (9)

 .190 /؟ :بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن :رظناو 2177/7 :تايفولاب يفاولا (4)

 981١7/8". :نانجلاةآرم (0)



 هلق ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتا رهشاو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ."'"6 ةديدس ةيضر ةيفوصلا ةقيرطو «ةديمح

 بهذم ىلع هدعب تراس ةيلذاشلا ةسردملا نأ يلذاشلا ةيرعشأ دكؤيو

 نايب نع همالك دنع ةيلعلا رخافملا هباتك يف دايع نبا لاق «مويلا ىلإ ةرعاشألا

 هذخأ قيرطو «ديحوتلا ملع ينعي تافصلاو تاذلا ملع امأف » : ةيلذاشلا ةقيرطلا

 .'"”« يلازغلا دماح يبأ مام الا ةديقعك ةبذهم ةديقع ةمجرت ققحي نأ

 ةرجش) باتك يف هداريإ وه بهذملا يكلام ناك يلذاشلا نأ دكؤي اممو

 دعب ةيلذاشلا باطقأ رابكل هداريإ كلذكو «''”(ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا
 هللا ءاطع نبا دروأو «'”يسرملا هذيملت دروأ دقف «يلذاشلا نسحلا يبأ

 نم لك كلذكو ,'”يردنكسلا ذيملت الخام نب دواد دروأو .'””يردنكسلا

 .”ةيكلاملل هبسن هل مجرت

 )١( :نانجلاةآرم “ /".

 يطويسلل (ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو «ةيلعلا ةقيقحلا دييأت :رظناو « 48 :ص ةيلعلا رخافملا (؟)

 قوسي مث «ةيفوصلا اهيلع عمجأ يتلا ةديقعلا ركذي «ةيلذاشلا ةقيرطلا ةرصن يف هعضو يذلا

 .4/ : ص ةرعاشألا ةديقع

 1857/١. :باتكلا رظنا (*)

 .18١ا//١ :ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (5)

 7١5/١. :ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (60)

 5/١ 7١. ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (

 5١4/١« :نونظلا فشكو ؛50 :ص نهوكلا نب نسحلل ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط :رظنا 620

 ١70. :ص رصم يف ةيفوصلا قرطلاو 5١« : ص ...هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأو



-_ِ 

 ّيَرجا١ يك لج
 سيور ج» كيد

 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 .هتاقو :عباسلا :ثحيملا

 هرمع ناكو «جحلا دصاق وهو «(ه105) ةنس لاوش يف يلذاشلا يفوت

 قيرط ىلع داو يف باذيع ءارحصب «''"(ةرثيمحب) نفدو «ةنس نيتسو ثالث

 ."' "رصم بونج ديعصلا

 ىتح هلاوحأ لك يف هنع كفنت تاماركلا داكت ال يلذاشلا نع مالكلا دنعو

 :هتافو دعيو «هتافو دنع

 :هتاكمو ءهتافو نمز ملعي ناك هنأ هعابتأ معزي ١-

 «تومي ىتم ملعي هتوم نم نينس رشع لبق ناك هنأ نومعزي هتافو ةنس يف
 هنأ كشوي «يديس اي :لاق ؟سابعلا ابأ اي كنس مك » : يسرملل لاق هنأ نودرويف

 ."”« يدعب نم ةيقيدصلا ثرتو ماوعأ ةرشع كيلع تيقب :هل لاقف «ةنس نوثالث
 «ةيرصملا رايدلا تلخد امل » : هلوق يلذاشلا نع نولقني هتوم ناكم يفو

 طلتخي ىتح «مهنيب نفدأ '؟”طبقلا دالب ينتتكسأ «بر اي :تلق اهب تنكسو

 مل ضرأ يف نفدت لب «يلع اي :يل ليقف ءمهمظعب يمظعو ؛مهمحلب يمحل
 200( طق اهيلع هّللا صعي

 ...اهيف يفوت يتلا هترفس يف هجوت امل ١ :يضام مئازعلا وبأ هذيملت لوقيو

 ةرد .ديعصلا قيرط ىلع داو يف «باذيع ةيربب عضوم :ةرثيمح :يريمحلا غابصلا نبا لاق )1١(

 .17/7 :ص رارسألا

 : ص ةيلعلا رخافملا و 2١7١ : ص رارسألا ةردو 2١5 ١5« :ص نئنملا فئاطل :رظنا (؟)

 ١/ :ةيكزلا رونلا ةرجشو «8 /7” :ىنارعشلا تاقبطو «487 /7؟ :ةيردلا بكاوكلاو « 5

/1 . 1 

 5١. :ص ةيلعلا رخافملا 6*)

 .44 4/4 :يناعمسلل باسنألا : رظنا .ماح نب طرق نب طبق ىلإ اوبسن «نييلصألا رصم لهأمه (1)

 .57 :ص ةيلعلا رخافملا و 2١7١ :ص رارسألاةرد (©0)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ملو :لاق «ىرثلا هانيراو انم دحأ ىفوت نإف .ةاحسمو اًسأف مكعم اولمحا : لاق

 ةراشإ كلذ ناكف ءهعم ترفاس ام عيمج يف ةمدقتم ةداع كلذب هل نكي
 ,0©2« هتافول

 نع غابصلا نبا لاق ءاديدحت هنفد عضومب ملعي ناك هنأ نومعزي مهنإ لب

 همأو «هل بأ ال اًميتي انعم ىبرت نآرقلا انعم أرقي باش اندنع ناك » : يلذاشلا دلو

 لهألا عيمجب هعم كرحتن نأ انرمأ رفسلا خيشلا دارأ املف ءرادلا يف اندنع

 همأ تءاجف «مكعم هولمحا : خيشلا لاقف ءانعم رفسلل باشلا فوشتف دالوألاو

 انرظن نوكي :اهل لاقف «هيلع مكر ظن نوكي هلعل يديس اي :هل تلاقف خيشلا ىلإ

 .ىلاعت هَّللا ءاش نإ ةرثيمح ىلإ هيلع

 لبق باشلا تامف «باشلاو خيشلا ضرم ةيربلا انلخد املف ءانرفاسو :لاق

 املف «ةرثيمح ىلإ هولمحا :لاقف هنفد اندرأف «ةلحرمب ةرثيمح ىلإ لصي نأ

 ءاهب نفد نم لوأ باشلا ناكف ءاهب هانفدو خيشلا هيلع ىلصو هانلسغ انلصو

 ."''( ةليللا كلت يف خيشلا يفوتو

 :ةبذع ىلإ ةحلام نم تبلقنا (ةرثيمح) نيع ءام نأ هعابتأ معزي -؟

 ةرم مهنكل «يلذاشلا تامارك لجسل فاضت يتلا تاماركلا ىدحإ هذهو

 اًبذع راص هنإ نولوقي ةرمو «هكرابيل ءاملا بلط يذلا وه يلذاشلا نإ نولوقي

 يف عابتألا عفادت ىدم حضوي اذهو «هتوم دنع هب هولسغ هباحصأ نأ ببسب

 لاق هنأ اولقن دقف «سانلا دنع ةوظحلا لاني ىتح يلذاشلل بيجع رمأ لك ةفاضإ

 اهؤام «يديس اي :هل تلقف ءرئبلا هذه نم ءاملاب ءانإ يل الما » :هذيمالت دحأل

 تنأ ام ريغ يدارم نإف اهنم ينتثا : يل لاقف «بذع اندنع ءاملاو «"”قاعز حلام

 ١/ 5١٠. :ةطوطب نبا ةلحرو «57 : ص ةيلعلا رخافملا و ١7١« :ص رارسألاةرد )١(

 .57 :ص ةيلعلا رخافملا و 0179/7 ١7١- :ص رارسألاةرد (؟)

 - ١١59., :طيحملا سوماقلا :رظنا .هبرش قاطي ال .ظيلغلا رملا ءاملا :قاعزلا 6
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 يف هجمو ء«هاف ضمضمو «هنم برشف ءاملاب ءولمم ءانإب هتيتأف :لاق «نظت

 نذإب رثكو ,بذعو «رئبلا ءام الحف اهيلإ هتددرف ءاهيلإ هدر : يل لاق مث «ءانإلا

 .230( ىلاعت هللا

 : يل ليقف ؟ءاقللا نوكي ىتم يهلإ :تلق تضرم امل ١ :يلذاشلا لاقو

 نفدأ ينأك تيأر دقو «ءاقللا نوكي ذئيحف (ةرثيمح) ىلإ تلصو اذإ «يلعاي
 ."70(بذعيو ءاهؤام رثكي «ةحلام «ءاملا ليلق رئب هئازإب لبج ليذ ىلإ

 نم لسغو «ةرثيمحب نفد امل هنأ ةروهشملا رومألا نمو » : يردنكسلا لاق

 ملو «هيلع لزن اذإ بكرلا يفكي راص ىتح بذعو «كلذ دعب ءاملا رثك اهئام

 ,."7( كلذك كلذ لبق نكي

 :هتوم موي نفد نم لكل رفغ هّللا نأ هعابتأ معزي -*
 ىلع ةفرسم تناكو «ةيردنكساإلاب ةأرما تيفوت ١ :غابصلا نبا لاق

 تام :تلاق ؟كلب هللا لعف ام :اهل ليقف «ةنسح ةلاح يف تيئرف ءاهسفن

 مويلا نفد نم لكل رفغف «ةرثيمحب نفدو «يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا مويلا

 اًميظعتو «هلجأ نم يل رفغف ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف «نيملسملا نم

 ."” "هب اماركإو

 : نيتلأسم دنع فقن يلذاشلا ةمجرت يف مالكلا متخن نأ لبقو

 عضوم ملعي انه وهف «يلذاشلا دنع بيغلا ءاعدا ةرثك :ىلوألا ةلأسملا

 .175 :حاحصلا راتخمو -

 .57” :ص ةيلعلا رخافملا و ١77« : ص رارسألاةرد )1١(

 “١77. :ص رارسألاةرد )١(

 ١١5. :ص نئنملا فئاطل (*)

 .545 :ص ةيلعلا رخافملا و ”١77« :ص رارسألاةرد (5)



 هلق ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 بيغلا حتافم هدنعو 0 : ىلاعت هلوق نم بيغلا ءاعدا نيأف .هتافو ةنسو 2 هنوم

 يف ٍَةَّمَح الو اَهملَعي الإ ٍةَقَرَو نم طقس اَمَو رحبلاو ِرلا ف ام ْملَعِيَو وه الإ اهملعي ال . ديس تكد اسوس هس كر ل هيد عري مم سل جوس مع سام ص ملل و ير عع ود عل تب
 .[09:ماعنألا ةروس] 4 نيم بلك يف اَّلِإ سباي الو بطر الو ٍضرأْلا ٍتملَظ ' 1 7 9 "2 لع مخ ع سرع اي هل 035 10

 فْرتيَو ةَماَّسلأ ْمْلِع ْمَدَنِع هلأ َّنإ» :هلوقب بيغلا حتافمب دارملا ىلاعت نيبو
 صا 58 سص رار طع سادس سس هع ساس امس حم رس يل حرس 0 ع ص يصل ع سيسعم

 ٍضْرَأ أب سفن ىرَذت امو اذ بيكتحت ادام سفن ىرذَت امو ماحرألا ىف ام ُكَعِبَو َتِيْغْل
 دارملا نأ الِيَع يبنلا نع ءاج دقف «[*4 :نامقل ةروس] # ٌرِيِبَح ٌميلَع هللا نإ ثوم مخ اي

 .ةروكذملا ةيآلا يف ةروكذملا سمخلا بيغلا حتافمب
 ٍةَعاَّسلأ ْمْلِع ِمَدنِع هلأ ّنإ#» » :لاق ِهْكَب هللا لوسر نأ منَ رمع نبا نعف

 اس نا طرمر سام ج2 مم واس | صرس طع ار ع حم هلا مس ا سماصب رز معدل

 ّسْفَن ىرَذَت امو اذغ بيكي اًداَن سفن ىرذت امو ماحيرأْلا يف اَم ُكَعِبَو َتِيَمْلا كْزَنتو

 ربا رعس لس رس م وج ريس 2 . . من 7 مب ساس 20 بورش رى 7
 ازننو دعاس مَلَع مدنع هللا نإ : سمخ © ريبخ ميلع هللا ْنِإ ثومت ٍضْرَأ يأ

 ٍضَْأ يأ ُسسْفَن ردت امو اذ بريكحَت ادام ٌُسْفَك ىرذَت امو ارا ىف ام ُدلَسَيَو تمل
 ."17( 4*0 :نامقل ةروس] 46 يب ميلع هَل نإ ثومت

 نأل كلذك وهو ءهّللا الإ هملعي ال بيغلا نأ ىلع لدت ةميركلا تايآلا هذهو

 ملعي نأ يلذاشلل ىتأتي فيكف ءالعو لج مهقلاخ مهملع ام الإ نوملعي ال قلخلا

 سأفلا ذخأ هنإ ىتح كلت هترفس يف وهو هتوم نمزو «(ةرثيمح) يف هتوم ناكم

 .هربق هب رفحيل هعم
 ا""ز ةشئاع نعف «بيغلا ملعي ال - قلخلا لمكأ وهو - ِهلكَكي يبنلاو

 مظعأ دقف ءدغ يف نوكي امب ربخي كي ِهّللا لوسر نأ معز نَم» :تلاق

 بيلا ضراْلاَو ِتومَّسلا يف نَم ْدلْنَي ال لُثظ :لوقي هّللاو «ةيرفلا هّللا ىلع

 .١156:ح يراخبلا حيحص )010(

 تس تلمكأ دقو لكي يبنلا تجوزت نيئمؤملا مأ «قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع :يه (؟)

 .ه0/ ةنس تيفوت ةماعلا يف اًيأر سانلا نسحأو «سانلا ملعأو سانلا هقفأ تناك «تاونس

 51١. 7/5 :ةباصإلا 2305/4 :باعيتسالا :اهتمجرت يف رظنا
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 .37"2([+0:لمنلا ةروس] دش اَّلِ

 ىتح ء«ال مأ ةئيرب يهأ ملعي مل كفالإب اًنّيَْو ةشئاع تيمر امل ٍةَِْو لوسرلاو

 .[93: رونلا ةروس) «(نوُلوقَب اً تيوميرم َكِتلْأإم : هلوقب ىلاعت هللا هربخأ
 ءاملا نوكي نأ ةيلذاشلا رارصإ ىنعم ام لءاستي ملسملا نإ :ةيناثلا ةلأسملا

 سانلا هدصقي اًرازم هربق نوكي نأ هانعم نإ ؟ربقلا بناجب ةعقبلا كلت يف اًبذع

 سانلا همظعي ةلبق حبصأف «ققحت دق هئيعب رمألا اذهو ءبوصو بدح لك نم

 ترزو ءاهئام نم تبرش دقو » : غابصلا نبا لاق «مويلا اذه ىلإ هل نوجحيو

 نأ نومعزيو «'"”«ةرخآلاو ايندلا يف اهب هللا عفن «تاكرب هل تيأرو «هحيرض

 ضارتعالا اذه ببسب هّللا هالتباف يلذاشلا ىلع ضرتعا امل رينملا نبا هيقفلا
 مايألا هدنع هثكمو «ىيلذاشلا ربق ةرايز الإ كلذ نم هذقني مل ءرقفلاو «لذلاب

 نبا هيقفلا لمعتساو «ةرثيمحب خيشلا يفوت امل » : غابصلا نبا لاق «ةليوطلا

 رذتعي اًنايبأ دشنأو «هدنع رذتعاو ءاّمايأ هدنع ماقأو «هحيرض ىلإ رفسلا ريئملا

 لمعاو «كدلب ىلإ عجراف «كرذع انلبق دق :هل لاقف ءمونلا يف هآرف :لاق ءاهب

 يف مونلا يف يؤر يفوت املو ...هيف كيلع حتفيسو «ىلاعت هللا باتك ىلع احرش

 تعمتجاو «هيدي نيب تفقو :لاق ؟كب هَّللا لعف ام :هل ليقف «ةنسح لاح

 ىلإ ّيف عفشف .راربألاو رايخألا ةلماعمب ينلماعف «يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلاب

 ."6 ىلاعتو هناحبس هللا

 اًرازمو «ةلبق هولعجو يلذاشلا ربق يف ةيلذاشلا ولغ داز رضاحلا انرصع يفو

 لاز الف ءاهب روهشم فيرشلا هربقو ١ :مهدحأ لاق ىتح «روذنلا هل فرصت

 .١ا/ا/ : ح ملسم حيحص 010

 .7١؟ :ص رارسألاةرد (؟)

 .١؟79 :ص رارسألاةرد («6)



 هب ةيانع كانه برعللو » :رخآ لاقو 37( لاصولا بابرأ ةلبقو «لامآلا ةبعك

 ."”(الفاح اًدلوم ةنس لك يف هل نوميقي مهو «هيف داقتعاو

 اهتحاسم زواجتي ال ءهراجحألاب ةينبم ةروصقم نع ةرابع هربق ناك :تلق

 ربقلا سبلأو ءاًدجسم هيلع ئشنأف «ربقلل تاعسوتلا تلاوت مث ءاّرتم نيرشع

 دجسملا يف اوعضو مث «ةضفلاو بهذلا كالسأب ةنطبم بشخ نم ةروصقم
 يتئام نم رثكأ (ه980١) ةنس مهددع غلب ىتح هراوز رثكو «روذنلل نيقودنص

 لك نم ةجحلا يذ نم ىلوألا رشعلا مايأ يف تارايزلا كلت نوبتريو ءرئاز فلأ

 ."7قيتعلا هَّللا تيبب هربق اوهبشف «ىحضألا ديع ةالصب ةداع يهتنتو ؛ماع

 خيراتب 21 ةبالغلا جح ةرثيمح » ناونعب لاقم 5١٠١١( برع) ةلجم ىف ءاج

 عمتجي ىتح كرابملا ىحضألا ديع لهي نأ ام ١ :هصنو م٠٠٠5 /7/1)

 لبج ىلإ لاحرلا ودشيل «بونجلا لهأ ةصاخ رصم يف ةبالغلا فالآ

 رركتي داكي دهشملاو «يلذاشلا نسحلا يبأ يفوصلا حيرض ثيح «(ةرثيمح)

 ءاسنلاو لاجرلا مضت ءرسألا نم تارشعو «لقن ةرايس «ىرقلا لك يف

 ةدايقلا ةنيباك ولعيو .مهماعطو «مهيده مهعمو ءاهحطس نوشرتفي «لافطألاو

 ريمازملاو «لوبطلا قدتو «ةينيدلا يناغألاو «حيشاوتلا ددري «توص ربكم

 يف ةمركملا ةكم ىلإ جحلا ىلإ مهفورظ مهدعاست ال نيذلا كئلوأ فقي ثيح

 لبج ىلع نوفقيو «يلذاشلا حيرض ىلإ جحلا مظعألا جحلا مايأ سفن
 ةحاس باحر يف ديعلا نوضقيو «هّللا تافرع ىلإ مهبولقب نوهجتيو «(ةرثيمح)

 .1؟9 :ص ةيلذاشلا داروأ يف ةيلعلا ةحفنلا )١(

 .1؟ :ص عماجلا هدجسمو يسرملا سابعلا وبأ ()

 يملعلا قيقحتلاو ثحبلا ةرسأ هفلأ يلذاشلا ىركذ نع باتك يف تامولعملا هذه :رظنا (*)

 .87 -1/94 : ص (يلذاشلا نسحلا يبأ يديس ىركذ) ناونعب رمحألا رحبلا فاقوأب
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 ةبارق ماعلا اذه يف (ةرثيمح) تراز يتلا تالفاحلا ددع غلب دقو «دباعلا خيشلا

 .« قباسلا ماعلا نع ةرايس فالآ ةثالث ةدايزب «ةرايس فلأ نيعبرألا

© © 96 



 : يالا لصفلا

 هعابتأ رهشأ

 : ثحابم ةعبرأ هبفو

 .يسرملا سابعلا وبأ :لوألا ثحبملا 0

 .يردنكسلا هللا ءاطع نبا : يناثلا ثحبملا ن

 .ةبيجع نبا : ثلاثلا ثحبملا 0

 .رضاحلا رصعلا يف يلذاشلا نسحلا يبأ عابتأ رهشأ :عبارلا ثحبملا ل
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 لع هع

 عتر_

 ىلا ١ يك ىع
 ىسم وز نيد سكش)

 يياييايي رو ى حمي تال 1 تضم



 يدعم ند كح

 نفل

 : لوألا ثحبملا

 يسرملا سابعلا وبأ

 .هتح ايسو .ملعلل هيلطو .هتأشنو .هدلومو .ءهمسا :لوألا بلطملا

 .هتناكمو سيردتلاب هلاغتشا : يناثلا بلطملا

 .هذيمالتو هخويش مهأ :ثلاثلا بلطملا
 .ةقيرطلا يف هرثأ : عبارلا بلطملا
 .هتاقفو : سماخلا بلطملا



- 
 ع

 َيَرجل يرينا لج
 ىسموز) نيد سكس

 يياييايي رو و هحيب نت 121-01



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 : لوألا بلطملا

 هتحايسو 5 ملعلل هبلطو 5 هتأشنو 5 هدلومو :فهمسا

 نم ءاوس هنع ملكت نم نأ دجن يسرملا سابعلا يبأ نع ثحبلا دنع

 بقانم يف نئملا فئاطل) باتك ىلع اودمتعا امنإ نيخرؤملا نم وأ ةفوصتملا

 هللا ءاطع نبا هذيملت هفلأ يذلا ««نسحلا يبأ هخيشو سابعلا يبأ خيشلا

 .يردنكسلا

 «يسرملا سابعلا يبأ هخيش بقانم ركذ يف هفلؤم عسوت دق باتكلا اذهو

 زيحتلا حضاو هنأل غلاب رذحب هللا ءاطع نبا هلوقي ام ذخؤي نأ يغبني نكلو

 اهلعج «لوصف ةرشع ىلإ باتكلا مسق دقو «هذاتسأ نع بتك اميف ةغلابملاو

 سسؤم ةمجرت يف هلعج دقف لوألا لصفلا الإ يسرملا هخيشب ةصاخ اهلك

 ةريس نع تملكت دقف ىرخألا لوصفلا امأ «يلذاشلا نسحلا يبأ ةقيرطلا

 ركذ مث .هدعب بطقلا هنأو «يلذاشلا هخيش ماقمل ثراولا هنأو ءيسرملا

 امو «ةنسلا نم ثيداحأو «نآرقلا نم تايأ نم هرسف امو «هبقانمو «هتامارك

 امو «تاماقملاو قئاقحلا يف همالكو «ةقيرطلا لهأ مالك نم لكشأ امم هرسف

 عومجم غلب دقو «نيديرملل اهبتر يتلا هبازحأ ركذب اهمتخ مث ءرعشلا نم هلاق
 نم اًبيرق يسرملا سابعلا يبأ نع صوصن نم يردنكسلا هللا ءاطع نبا هدروأ ام

 .ةيلذاشلا ةسردملل ةيفوص ةدام ربتعت ءاّضن ©0)

 ال يسرملل تمجرت يتلا عجارملا نم هريغو (نئملا فئاطل) باتك نأ الإ

 .هكولس يف مهب رثأت نيذلا هخويشو «ةيفوصتلا هتايح نع لصفم ءيشب اندمت

 بابسأ انل رسفت الو «ىلوألا هتأشنو هترسأ نع ةيفاو ةدام انيطعت ال كلذكو
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 :همسا

 يسرملا يراصنألا دمحم نب رمع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش وه
 فرعُي داكي الف يسرملا سابعلا يبأب ةيمستلا هيلع تبلغ «''"يكلاملا يلذاشلا
 اهب لإ

 :ملعلل هبلطو هتاشنو هدلوم
 يف كلذو .يرجهلا عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف يسرملا دلوم عقي

 ةدلب يف سلدنألا يف 0”2ه515) ةنس سلدنألاب نيدحوملا رصع رخاوأ

 ةنس نم أدبت يتلا هتايح يف زيمن نأ اننكميو ءاهيلإ بسني يتلا «''”(ةيسرم)
 : هن : راوطأ نيب (ه145) ةنس يف يهتنتو (ه10)

 (ه15155) ةنس يهتنيو (ه7١5) ةنس نم أدبي : يسرملا ةايح نم لوألا روطلا

 : جحلل هترسأ عم سلدنألا نم هجورخب

 لصفم ءيش ةفرعم ىلإ لصوتي نأ ثحابلا ىلع ريسعلا نم روطلا اذه يفو
 كلت ةفرعم يف ةيخيراتلا ةداملا انفعست الو «يسرملا ةايح نم ةرتفلا هذه نع

 )١( ص يمعطلل ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 2778/7 :ةيردلا بكاوكلا : ١١5.

 2١59 :ص ةيلعلا رخافملا و 25٠ ١55., : ص ننملا فئاطل :يف يسرملا ةمجرت رظنا (0)

 ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو ١//١41« :ةيكزلا رونلا ةرجشو «”78/7 :ةيردلا بكاوكلاو

 ١١5. : ص ىيمعطلل

 يسرملا سابعلا وبأ هّللاب فراعلا و «147 :ص يمالسإلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ ()
 .87 : ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو 258 : ص

 ةيسلدنألا نادلبلا نم ةدلب «ةيسرم ىلإ ةبسنلا هذه «ءارلا نوكسو «ميملا مضب :يسرملا (4)

 مكحلا نبا طسوألا نمحرلا دبع اهانب .(ةروقش) رهن ىلع يقرشلا بونجلا يف عقت «ةماهلا

 نم ددع اهيلإ بسني .اهيلع بلغ نأ ةيسرم مسا ثبلي ملو (ريمدت) اهمسا ناكو «يومألا

 اهيلع ىلوتسا .مهريغو «هديس نباو «نيعبس نباو يبرع نبا :مهنم ةيفوصلا رابكو «ءاملعلا
 .دوه نب دومحم نب دمحأ اهريمأ دي يف ذئموي تناكو ؛(م1778) ه577 ةنس نابسألا

 ,6//!101 :يناعمسلل باسنألا :رظنا



 «1541 7 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نأ الإ ,خويشلا نم اهذخأ نم ىلعو «هتايح ةيادب يف اهب متها يتلا مولعلا

 ءاطع نبا دروأ دقو ءفوصتلا ملع وه هرغص ذنم هب متها يذلا ملعلا نأ دكؤملا

 يسرملا ةايح نم ةمدقتملا ةرتفلا كلت نع نيصن (ننملا فئاطل) يف هّللا

 ءاج ذإ بدؤملا دنع يبصو انأو تنك » : يسرملا سابعلا وبأ لاق .كلذ نادكؤي

 تلقف :لاق ءاّضايب دوسي ال يفوصلا :يل لاقف حول يف بتكأ يندجوف لجر

 داوسب فئاحصلا ضايب دوسي ال نكلو «تمعز امك رمألا سيل :هل
 .270( تونذلا

 ذإ انأو «ةراتسلا لايخ انراد بناج ىلإ لمع » : يسرملا لاق :رخآلا صنلاو

 هللا ءايلوأ نم ناكو «بدؤملا ىلإ تيتأو «تحبصأ املف «هترضحف يبص كاذ

 : ينأ ر نيح يندشنأ

 ."”(ارصبأ ىل هنيعب لايخلا وهو اًبجعت لايخلا روص اًرظان اي
 ءهرغص ذنم هب هرثأتو فوصتلل يسرملا بح ىدم نيبتي نيصنلا نيذه نمو

 يف هتدالو لعلو .فوصتلاب اهيبرمو «ةدلبلا كلت ءاملع مامتها ىلع لدي امم

 ةيفوصلا نم اًريثك ةدلبلا هذه تجرخأ دقف «كلذ يف ببسلا يه (ةيسرم) ةدلب

 .امهريغو نيعبس نباو يبرع نياك ريهاشملا

 هترسأ تجرخ هرمع نم نيرشعلاو ةعبارلا غلب دقو (ه150) ةنس يف و
 تامف «يسنوتلا لحاسلا ةلابق مهب تقرغ ةنيفسلا نأ الإ ءرحبلا اوبكرو «جحلل

 ."ادمحم هوخأو سابعلا وبأ اجنو ءهمأو هوبأ

 ةنس ىلإ سلدنألا نم هجورخب (ه0٠51) ةنس نم أدبي :ىناثلا روطلاو

 ) )1١:ص ننملا فئاطل ١78« :ص رخآ اضن رظناو ١178.

 ١178. :ص ننملا فئاطل ()

 و 2١97 :ص يمالسإلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ و ١”« :ص رارسألا ةرد :رظنا (9)

 .87 :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو 25 : ص يسرملا سابعلا وبأ هّللاب فراعلا
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 هخيش ىلع هذملتت روط وه روطلا اذهو «يلذاشلا هخيش ةافو ةنس (ه507)

 .فوصتلا بهذم يف هكيلستو «يلذاشلا

 نأ امف «ةيسنوتلا دالبلا ىلإ يسرملا سابعلا يبأ لوخدب ةلحرملا هذه أدبتو
 ناك هنأ ىلع لدي امم يلذاشلا نسحلا يبأ بلط وه همه لوأ ناك ىتح اهلخد

 نم تيتأ نيح » :يسرملا سابعلا وبأ لوقي «يلذاشلاب هئاقل لبق فوصتلل البقتم

 يل لاقف «يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا ركذب تعمسف «باش كاذذإ انأو (ةيسرم)

 تيأرف «ةليللا كلت تمنف «هّللا ريختسأ ىتح :تلق ؟هيلإ انب يضمت :لجر

 سنرب هيلع الجر كلانه تيأر هقوف تولع املف لبج سأر ىلإ دعصأ ينأك

 : يل لاقف هيلإ ترظنف ءلجر هراسي نعو «لجر هنيمي نعو «سلاج وهو رضخأ

 .نامزلا ةفيلخ ىلع ترثع
 ىلع هتيأرف خيشلا ىلع انلخد ...حبصلا ةالص دعب ناك املف «تهبتناف :لاق

 . ةفيلخ ىلع ترثع :يل لاقف «تشهدف :لاق «لبجلا قوف هتيأر يتلا ةفصلا

 ةرشع ذنم ىلإ تعفر : ىل لاقف «ىبسنو «ىمسا هل تركذف ؟كمسا ام «نامزلا

000 
 ماوعأ ا

 ثدح ام ببسب اهنم هجورخ دعب سنوت ىلإ عجر امل يلذاشلا نأ نومعزي و

 يلذاشلا هخيش عم يسرملا جورخ دهش روطلا اذهو "72 باشلا اذه الإ سنوتل

 دالب نأ رمألا يف بيجعلاو ء«جورخلا اذه ببس نايب قبس دقو « سنوت نم

 اهنكل .""امهريغو نيعبس نباو يبرع نباك ةيفوصلا رابك أشنم تناك برغملا

 ١١6. :ص ننملا فئاطل )1١(

 7١ : ص رارسألا ةرد 6



 24 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 دقف «ةيقرشملا دالبلا ىلإ ةرجهلاو دالبلا كلت نم مهنم ريثك جورخ يف ببست

 نيعبس نب قحلا دبع وه رخآ يفوص جورخ عم يسرملاو يلذاشلا جورخ نمازت
 .'"7ةدودعم تاوئسب مهدعب اًضيأ ةيسنوتلا دالبلا نم درط دقف

 ةيلذاشلا درويو «يلذاشلا ىلع ذملتتلا روط وه يسرملل ةبسنلاب روطلا اذهو

 هدهميو «ذيمالتلا نيب نم ةيبرتلاب هصخي ناك يلذاشلا نأ اهدافم ةريثك اًضوصن

 :هدعب ةقيرطلا ةدايقل

 انأو ءانأ تنأ نوكتل الإ كتبحص ام «سابعلا ابأ اي» :يلذاشلا لاق
 "00 تنأ

 ءهدحو يسرملا سابعلا يبأب الخ » يلذاشلا ةافو دنع هنأ غابصلا نبا درويو

 تم انأ اذإ : مهل لاقو «تاكربلا نم هب هَّللا هصتخا امب هصتخاو «ءايشأب هاصوأو

 «ميظع ماقم مكنيب نوكيسو «يدعب ةفيلخلا هنإف يسرملا سابعلا يباب مكيلعف
 ىبر يلذاشلا نأ فيك ةيلذاشلا روصي اذكهو «"”« هللا باوبأ نم باب وهو

 .ةيلذاشلا ةقرف مهمعزب دوقي ىتح «هل ةلثامم ةروص حبصأ ىتح يسرملا هذيملت

 ةافوب (ه585) ةنس يف يهتنيو (ه5057) ةنس نم أدبي :ثلاثلا روطلاو

 يبريف «ةيلذاشلا ميلاعت رشنل ىعسيو «ةيلذاشلا ةخيشم ىلوتي هيفو يسرملا

 .ثحبملا اذه نم عبارلا بلطملا ىف هنيبنس ام وهو «ةاعدلا لسريو «نيديرملا

 :هتحايس

 نم هجورخ دنع هتاحايس لوأ تناكف «تاحايسلا نم ريثكب يسرملا ماق

 مث ءاّبيرق اهركذ قبس دقو «جحلا ءادأل هلهأ ةبحصب (ةيسرم) اهب دلو ىتلا هتدلب

 ركذ اهبحاصو «ةيفوصلا هتاحايس تأدبف هل اًخيش هذختاو يلذاشلاب ىقتلا امل

 .47 :ص ةيفوصلا هتفسلفو نيعبس نبا :رظنا )١(

 18 : ص ننملا فئاطل 030

 ١977. :ص رارسألاةرد (*)
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 يف اودروأو «ةقيرطلا ةحص ىلعو «ةيالولا ىلع مهمعزب لدت يتلا قراوخلاو

 : تاحايسلا كلت نمف «ةيفارخلا صصقلا كلذ

 «ناوريقلاب نسحلا يبأ خيشلا عم تنك » : يسرملا لاق :ناوريقلل هتحايس

 عماجلا ىلإ خيشلا بهذف «نيرشعو عبس ةليل تناكو ...ناضمر رهش ناكو

 امك هيلع نوطقاستي ءايلوألا تيأر مرحأو عماجلا لخد املف ءهعم تبهذو

 .""7( لسعلا ىلع بابذلا طقاستي
 اًيوره (ه11457) ةنس يلذاشلا هخيش ةبحصب جرخ :ةيرصملا دالبلل هتحايس

 لحرف «ةيفوصلا يلذاشلا ةقيرط نم مهبضغو ء«ءاملعلا ةمقن نم مهمعزب

 نبا لاق «يسرملا هذيملت : مهزربأ ناكو «هذيمالت نم ةعومجم هعمو ىلذاشلا

 ...برغملاب ماقأ نم : مهنم «لاجر هدي ىلع أشنو » : يلذاشلا نع هللا ءاطع

 ةجح انالومو انديس :مهنم ءرصم رايد ىلإ رجاهو .ءهعم ىتأ نم :مهنمو

 ." 76 يسرملا يراصنألا رمع نب دمحأ نيدلا باهش ...ةيفوصلا

 امك بيحرتلاو ةوافحلاب سانلا مهلبقتسي مل ةيرصملا دالبلا اولخد املو

 نوقلتي سائلا جرخو ةيردنكسإلا انلصو املف» :هلوق يف غابصلا نبا معز

 وبأ لاق ءدحأ مهفرعي نكي ملو «شيعلا نم قيض يف اوناك لب ؛ "76 بكرلا
 ةيردنكسإلا ىلإ نودصاق نحنو رفس يف خيشلا عم تنك » : يسرملا سابعلا

 .'*!« هلمح نع تفعض ىتح ديدش قيض ينذخأف برغملا نم انئيجم نيح

 انب تناكو ...ةيردنكسالا ىلإ برغملا نم انمدق امل » :رخآ صن ىف لاقو
 ش )00(

 ) كيدس عوجو «ةقاف

 )١( :ص ننملا فئاطل ”١١7.

 ١76-175. :ص ننملا فئاطل  (١؟)

 ."7” :ص رارسألاةرد (*

 ١578. :ص رارسألا ةردو ١١٠١« :ص ننملا فئاطل (:4)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 : ةيرصملا ندملا نيب ةحايسلا ريثك ناكو

 نم هروضح هتامارك نم نأ نوركذيف : ةيردنكسالاو ةرهاقلا نيب ددرتي ناكف

 نم عجري مث «ةدحاو ةليل يف ةيردنكسإلا يف يلذاشلا هخيش سوردل ةرهاقلا

 ةليل تنك » : ىلذاشلا ذيمالت دحأ نع يردنكسلا هللا ءاطع نبا ركذ دقف «هتليل

 .ميكحلا يذمرتلل (ءايلوألا متخ) باتك هيلع أرقي ناكو «نسحلا يبأ خيشلا دنع

 لاقف ءانعولط تقو خيشلا عم نكي ملو ءانعم علطي مل اًسلاج اًدحاو تيأرف

 داعيملا عمسي ىتح مسقملا نم ةليل لك يتأي ,يسرملا سابعلا وبأ كاذ : خيشلا

 .""”(ةيردنكسإلاب كاذ ذإ نسحلا وبأ خيشلاو ءهناكم ىلإ هتليل نم دوعي مث

 ىلع ةياورلا هذه نم نيبتيو » :ةياورلا هذه ركذ دعب :رامع ملاس يلع لاق

 ." 0« ءاملوألا

 اهل هتاحايس دحأ ىف هنإ ىتح «'"”(صوق) ةنيدم ىلإ ةحايسلا ريثك ناكو

 :لاقف ؟كرفسب دصقت يذلا ام :هل ليقف .هتعامج نايعأ نم ةسمخ هبححص

 دحأ ةرم هيححصو ن0( اهب ةسمخلا تنفدف .ءيجأو ©« صوقب ءال ؤه نفدأ »

 ابأ اي » : هل لاقف هبضغأف (صوق) ةنيدم ىلإ ىسرملا نسحلا ابأ ىعديو هباحصأ

 مامت ىلإ تامق .تومتو ماع كل يقب «سانلا عم كقلخ نسح نسحلا

 )١( :ص ننملا فئاطل  2١١5:ص رارسألا ةردو ١178.

 .77 7/7 :ينارعشلا تاقبطو 2787/7 :ةيردلا بكاوكلا و ١55« : ص ننملا فئاطل  (؟)

 ١15١. :ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ (7)

 ءرصمب ديعصلا ةبصق يهو «لينلا نم ةيقرشلا ةهجلا يف ةيرصملا دالبلا يف ةريبك ةنيدم (14)

 : ص راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا :رظنا .ةيبونجلا دالبلا نم اهبرقل ّرحلا ةديدش يهو

 نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعتو 2444/7 :نادلبلا مجيعمو 4

 .771/ /7 : ريثك

 .755 /”؟ :ةيردلا بكاوكلاو ”١57« : ص ننملا فئاطل (6)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هلق

 ."'"« ماعلا

 ةسمخ نآلا يل :اهلهأل لاقف رصم ندم نم ''”"(اسنهبلا) ةنيدم رازو

 ةرشع ةسمخ مهنع باغ مث ؛« نيع ةفرط هللا نع اهيف تبجح ام ةنس نورشعو

 ةفرط هللا نع اهيف تبجح ام ةنس نوعبرأ نآلا يل ١ :لاقف مهيلع مدق مث ةنس
 اننا

 .“*”تارم ةدع يلذاشلا هخيش عم جح هنأ ركذ دقف تيبلا ىلإ هجح امأو

 نم هل لصح ام يسرملا قاسو «ىيلذاشلا اهيف تام ىتلا ةرفسلا يف اهرخآ ناك

 ءرحبلا طسو يف انرص املف ١ :لاقف .جحلل ههجوتو هخيش نفد دعب ةمارك

 : تلقو بكرملا بناج ىلإ تيتأف ...قرغلا ىلع انفرشأو ...جاومألا تفلتخا

 عيمسلا هلل ةنملاف هللا ءايلوأل ةعاطلاو عمسلاب ترمأ تنك نإ «رحبلا اهيأ

 رحبلا تعمسف «ميكحلا زيزعلا هلل مكحلاف كلذ ريغب ترمأ تنك نإو ...ميلعلا

 .6 رفسلا باطو رحبلا نكسو «ةعاطلا ةعاطلا :لوقي

 امو «هتاحايس ةرثك يسرملا سابعلا وبأ هيف نيبي رخآ صن دنع فقوتنو

 «ناسنإ ...هيلع لخد » : هباحصأ ضعب لاق «ءايلوألا ةبحاصم نم اهيف هل لصح

 ءاّدابعو ءاَّدالب تيقل دق كنإف «ينحفاص .يديس اي :لاق جرخي نأ دارأ املف

 )١( :ص نئنملا فئاطل  2١57ص نئملا فئاطل :صوق ةنيدمل ىرخألا هتاحايس رظناو :

 نمل 15١.,

 دهع يف تينب ةيرصملا ندملا مدقأ نم يهو «لينلا يبرغ ىندألا ديعصلا نم رصمب ةنيدم (؟)

 لخدلا ةريثك ةريبك ةرماع يهو «ةنعارفلا لبق نافوطلا دعب رصم كولم نم (نومشأ)

 رابتعالاو ظعاوملا :رظنا نينس عبس هب اماقأ همأو حيسملا نأ نومعزي رازي ٌلهشم اهرهاظبو

 .ا/١/5 :نادلبلا مجعمو ؛« ١

 )*(  :ص نئملا فئاطل ١79.

 .158 2١١7 :ص نئملا فئاطل :رظنا (*)

 )  )5:ص نئملا فئاطل ١١5.



 «147/ ةيلذاشلا هتقديرطو , هعادتأ رهشأو يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 كنأ ديري :ناسنإ لاقف ءدابعو دالبب ينعي يذلا ام :خيشلا لاق جرخ املف

 «ةكرب هنم لصح كحفاص اذإف ءاهتكرب تبستكا ادالب تكلسو «اًدابع تحفاص

 .""7«ِكي هَّللا لوسر الإ ديلا هذهب تحفاص ام هّللاو :لاق مث «خيشلا كحضف

 هب ماق ام .اهيلع تلمتشا دقو الإ ةمارك كرتت مل يتلا تاحايسلا كلت متخنو

 ...خيشلا انيلع مدق ١ : هذيمالت دحأ لاق «هتومب اهيف أبنت ةحايس نم هرمع رخآ يف

 اهب تيبن ةيردنكسإلا ىلإ دوعن مث يخأ عدون مسقملا ىلإ بهذن ميكح اي :لاقف

 مث «ةريسي ةدم هيخأ دنع ماقأف رفاسف «يربق يناثلا مويلا يف لخدنو «ةليل

 امك هربق يناثلا مويلا يف لخدو «ةليل اهب ماقأف «ةيردنكساإلا ىلإ ردحنا
 .'')0 لاق

 ) 4)1١ص نئملا فئاطل : ”33 .

 ص ننملا فئاطل (1؟) : ١7 .
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 .هتناكمو «سيردتلاب هلاغتشا :يناثلا بلطملا

 :سيردتلاب هلاغتشا :الوأ

 سيردت يف ةريبك ةناكم يلذاشلا هخيش توم دعب يسرملا سابعلا وبأ لتحا

 تدرأ ول  :لوقي هلعج اًدح هملع ةعس نم لصو دقو «ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ

 ددع ىلع تدرأ ولو ءهَّللا لاق :تلق هللا لاق لوقأ نأ سافنألا ددع ىلع

 ددع ىلع تعش ولو ل هّللا لوسر لاق : تلق هَّللا لوسر لاق لوقأ نأ سافنألا

 كسمأو هرهظ ىلع ةرم ىقلتساو «''”(انأ تلق ءانأ :تلق لوقأ نأ سافنألا

 اهوتأل تارعشلا هذه تحت ام ماشلاو قارعلا ءاملع تملع ول » :لاقو هتيحلب

 : لاقف سيردتلاب هرمأ يذلا وه هّللا نأ معز هنإ لب «'""« مههوجو ىلع اًيعس ولو

 ."”(بلسلاب تدّدُم ىتح قلخلل تسلج ام هللاو »
 بتك هيف حرشي هذيمالت همؤي ةيردنكسإلاب سرد سلجم هل ناكو

 يتلا بتكلا كلت ىلع ملعلا لوصح يف اًرقتفم نكي مل هنأ معزو «'*”فوصتلا

 امب اهنع هسفنب ينغ وهف الإو ءاكربت اهسردي ناك امنإو «هبالطل اهسردي ناك

 لهأ مالك علاطن ام هَّللاو ١ : لاق ىتح «معزي امك رارسألا مولع نم هب هللا هدمأ

 .0( انيلع هّللا لضف ىرنل الإ ةقيرطلا

 نيب هرشنو نطابلا ملع سيردت يف الإ مه يسرملا سابعلا يبأل نكي ملو

 )١( :ص ننملا فئاطل  2١77:ينارعشلا تاقبطو 2751/7 :ةيردلا بكاوكلا و 5١/7؟.

 ."57/7 :ةيردلا بكاوكلا و «175 :ص ننملا فئاطل 4(؟)

 .57"5/؟ :ةيردلا بكاوكلا و ١56« : ص نئملا فئاطل )9( 

 : ص ننملا فئاطل يف بتكلا كلتل يردنكسلا ضرع رظناو :188/١« ةيكزلا رونلا ةرجش (؟«4)

 14525 14 ١1.

 .175 :ص نئملا فئاطل (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو , هعابتأ رهشاو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ءاهاحر بطقف رارسألاو «فراعملا مولع امأو » : هنع هللا ءاطع نبا لاق «هعابتأ

 بيغ الإ هنطو سيل نم مالك اذه :همالك تعمس اذإ لوقت ءاهاحض سمشو

 هعمست ال تنك ...ضرألا لهأ رابخأب هنم ملعأ ءامسلا لهأ رابخأب وه هّللا

 ءامسألاو .عبرألا همعشو .مظعألا مسالاو ءربكألا لقعلا يف الإ ثدحتي

 .هملح نم هدابع عم هللا لاعفأ نم ةمايقلا موي نوكيس امو ...فورحلاو

 لوقعلا فعض الول هّللاو :لوقي هتعمس دقل ىتح «هماقتنا دوجوو ءهماعنإو

 اذه يف ملكتي ناك » :لوقي ناكو 7( هللا ةمحر نم اًدغ نوكي امب تربخأل

 ,يلقصلا نسحلا وبأ خيشلا هبحاصو «نسحلا وبأ خيشلا :خويش ةثالث ملعلا

 هجو ىلع مويلا ملعأ الو ,يلقصلا نسحلا وبأ يفوتو «خيشلا يفوت ءانأو

 ."”(يريغ ملعلا اذه يف ملكتي اًدحأ ضرألا

 مولع يه ىتلا رهاظلا مولع امأ ,فوصتلاب هملع ةعس يف هنأش اذه : تلق

 اميف انوكراشي ملو «هيف مه اميف ءاهقفلا انكراش » :هلوق هنع نولقنيف ةعيرشلا

 «فوصتلا ملعل ةبسنلاب مولعلا كلت نأش ةلقب نوفرتعي مهنأ الإ ."' "0 هيف نحن
 ىلإ لزنت نإو » : ِهّللا ءاطع نبا هذيملت لاق ىتح اهل سابعلا وبأ سيردت ةلقبو

 نم عابتأ لق كلذلو «كلذ ىلإ قلخلا ةجاحل «ريسيلا نمزلا يفف ةلماعملا مولع

 هفرعأ » :لاقف ؟هفرعتأ رهاظلا لهأ خويش ضعب نع لئس املو «'''« همولع هذه

 .©70 ءامسلا ىلإ راشأو «كانه هفرعأ الو «ضرألا ىلإ راشأو ءانه

 «مهبولق اهب رسأ هيديرم سيردت يف ةقيرط يسرملا سابعلا يبأل تناكو

 . ١18 : ص ننملا فئاطل 000

 ١0. :ص نئملا فئاطل  (؟)

 ١159. :ص ننملا فئاطل )9( 

 16 : ص ننملا فئاطل 620

 .175 :ص ننملا فئاطل )5( 
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 هزجعي الو «ءيش هنع بيغي نأ نكمي الف «ءيش لك فرعي هنأب هيديرم مهوي وهف

 : لغاشلا مهلغش وه خيشلا يف ريكفتلا حبصأ ىتح «ءيش

 اوبلاط لب «هرطاخ يف اونوكت نأب خيشلا اوبلاطت ال» : سابعلا وبأ لاق

 مكدنع خيشلا نوكي ام رادقم ىلعف «مكرطاخ يف خيشلا نوكي نأ مكسفنأ

 أطخ ةيناكمإ هلابب رطخي مهنم اًدحأ دجت ال تحبصأ ىتح 17( هدنع نونوكت

 يلذاشلا لاق ىتح «ءيش لك يف لماك وه لب «هلهج وأ «هنايسن وأ «يسرملا

 ضارتعالا هسفن هل تلوس نم لكو ؛''”" لماكلا لجرلا وه» :قبس امك هنع

 رمأ لوهت يتلا صصقلا كلت نم اورثكأ دقو ءيش لك بلس سابعلا يبأ ىلع

 : اهنمف «يسرملا

 ام :اًموي يسرملا سابعلا وبأ خيشلا يل لاق » : يناهبصألا نيدلا مجن لاق

 .مجعلا ةغل ىلع فقي نأ بحي خيشلا نأ يل رطخف ؟ةيمجعلاب اذكو اذك مسا

 ام ةيمجعلاب لس :لاقو «خيشلا كحضف :لاق ؛(نامجرتلا) باتكب هيلإ تيتأن

 ةيمجعلاب هتلأسف «ةيمجعلاب كبجأ ةيبرعلاب تئش ام لس «ةيبرعلاب كبجأ تئش

 ام هللا دبع اي :لاقو «ةيمجعلاب ينباجأف ةيبرعلاب هتلأسو «ةيبرعلاب ينباجأف
 .نأشلا اذه بحاص نوكي الف الإو «كتطسابم الإ اذك مسا ام يلوقب تدرأ

 ." ”« ةنسلألا نم هيلع ىفخيو

 ةدلب نيب مك :اًموي سابعلا وبأ خيشلا يل لاق » : يناهبصألا نيدلا مجن لاقو

 رهنلاو :لاقف «رهنأ ةعبرأ تلقف ؟مجعلا دالب نم نيتدلبل ءرهن نم اذك ةدلبو اذك

 .70 هيف قرغأ نأ تدكف هضوخأل تيتأ اًرهن تيسن ىنأ تركذف ؛ هيف تقرغ يذلا

 )١( :ص نئملا فئاطل ١4.
 .50 : ص نهوكلا نبال ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو ١759« :ص ننملا فئاطل (*)

 ١8- ١5٠. :ص نئملا فئاطل )0( 
 ١5٠. :ص ننئملا فئاطل ()



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتا رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 هيلع تيأرف ءاماعط يل مدقف «ناسنإ ّىلع مزع» :يشبحلا توقاي لاقو

 خيشلا ىلع تلخد مث «هلكأ نم تعنتماف مارح اذه : يسفن يف تلقف ...ةملظ

 ىريف ماعط هل مدقي نم نيديرملا ةلهج نمو :تسلج ام لوأ :لاقف سابعلا وبأ
 ."”(مارح اذه لوقيف ةملظ هيلع

 ام ١ :لوقيف سردلا يف هررقي امم ديرملا فقوم سابعلا وبأ نيبيو

 مل امو «ةجاحلا تقو مكيلع هدري هَّللا هوعدوتساف هومتمهفف ينم هومتعمس

 يبأ مالك ىلع ضرتعي نم امأو «©"”« هنايب هللا ىلوتي هّللا ىلإ هولكف هومهفت
 كلهي ناسنإ يناذآ اذإ ناك » : سابعلا وبأ لاق «بلسلاو كالهلا هلاحف سابعلا

 يف همحازف «ملعلا ررقي وهو صخش هيلع لخد » :يوانملا لاقو «"”« تقولل

 : خيشلا هل لاقف «خيشلا ىلع هسفن ىأرف «ررقف «تنأ ررق :هل لاقف «ريرقتلا

 راصو ,مولعلاو نآرقلا نم هعم ام لك نم بلسو «تكسف «توقمم اي جرخا

 نيتذوعملاو «ةحتافلا هيلع انددر :لاقف '*”يشرعلا هيف عفشف «دلبلا ةقزأب رودي

 ىتح اًبولسم لزي ملو ءاّملع رشع ةينامثو «نآرقلا ظفحي ناكو ءامهب يلصيل

 .006 تام

 سردي ناك امدنع يسرملا سابعلا ابأ نأ ىلع هبنن نأ انه انتوفي الو : تلق

 ىلع لديو «هتقيرط نم اضر ىلع اهبالطو رصم ءاملع نكي مل فوصتلا مولع
 :صوصنلا ضعب كلذ

 نم هيلعو «نيركنملا نم هرمأل انأ تنكو» :هَّللا ءاطع نبا لاق

 ١٠8. : ص نئملا فئاطل 010

 ١608. : ص ننملا فئاطل (؟)

 ١168. :ص ننملا فئاطل وف

 ." ٠/1 : ةيردلا بكاوكلا )060
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 ينيب ترج ىتح «هنع هلقن حص ءيشل الو «هنم هتعمس ءيشل ال «نيضرتعملا

 : لجرلا كلذل تلقو «هايإ يتبحص لبق كلذو «ةلواقم هباحصأ ضعب نيبو

 عرشلا رهاظو اًماظع اًرومأ نوعدي موقلا ءالؤهو ءرهاظلا ملعلا لهأ الإ سيل
 .00+ اهابأي

 بحصي نم :نولوقي ةبلطلا تعمس انأ تنكو» :ِهَّللا ءاطع نبا لاقو

 خيشلا ةبحص ينتوفي نأ ّيلع قشف «ءيش رهاظلا ملعلا يف هنم ءيجي ال خياشملا
 ."( سابعلا يبأ

 نوديري مه :خيشلل تلق » : سابعلا يبأ خيشلا دلو نيدلا لامج لاقو

 انأو ءهقفلا يف هنوردصي مه :خيشلا لاقف ءهقفلا يف هَّللا ءهطع نبا نوردصي

 ." 6 فوصتلا يف هردصأ

 لاق ىتح هللا ءاطع نبا هذيملت دج يسرملا سابعلا يبأ هجو يف ماق نممو
 اذه لجأل هيقفلا اذه دج ىلع انربص كلذك » : ِهَّللا ءاطع نبا هذيملتل ةرم

 تلخد دقلو » :ِهّللا ءاطع نبا لاق «ءادعلا هبصان نم كانه ناكو « 6!« هيقفلا
 ىذألا خيشلا ىذأ دق ناك لجر «نالف يف لوقت ام :يل لاقف اًموي هيلع

 للا غلابلا

 مهنومسي امك نطابلا ءاملعو رهاظلا ءاملع نيب نوحشملا وجلا اذه ببسبو

 ىلع ريثأتلا ىلع هتردق يف هذيمالت نيب هسفن حدتمي يسرملا سابعلا يبأ ناك
 :رهاظلا ءاملع

 ) )1١:ص ننملا فئاطل ١55-/١49.

 )؟(  :ص ننملا فئاطل ١15.

  69:ص ننملا فئاطل ١1554.

  62ص ننئملا فئاطل : :١.

 )  )5:ص ننملا فئاطل !١5.



 ةيلذاشلا هتقيرطو . هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 وحنل هكيلست ءايلوألا بلاغ نع اهب درفنا يتلا هتامارك نمو » :يوانملا لاق

 نم اًملأ موي لك كلست نأ نأشلا سيل :يشرقلل لوقي ناكو ءاّيضاق نيثالث

 ."'"( ماع ةئم يف اًدحاو اًهيقف كلست نأ لب «ماوعلا

 بحص نم ١ :هلوق هل مهذيمالتو رهاظلا ءاملع بيغرت يف هقرط نمو
 .'""( اًروهظ هملع دادزا رهاظلاب ملاع وهو قدصلا ىلع خياشملا

 ءاملع يديأب الإ ملع مت ام :اولاقو «موق هيلع ركنأو » :يوانملا لاقو

 ." "0 يهلإ رحب نم فرتغي لجر اذه :اولاقو ءاوتهبف «هورضحف «ةعيرشلا

 يف سابعلا يبأ ةقيرط لوبقو كولسل عانقإ ةليسو يه قرطلا هذه لكف
 امنإو تاماركلاو «ءصصقلا لقن يف سيل قحلا نكلو «هتقيرط رشنو «هسيردت

 هيلع ناك ام تفاو نإف ءاهنم هلاحو «لجرلا مولع ىلإ رظنلا يف وه حلا ةفرعم

 هيدي ىلع رهظت مل نإو ءاّيدهم اّيداه ناك كولسلاو ةديقعلا يف لوألا ليعرلا

 تامارك عمج ولو «هل تفتلي الف مهقيرط تفلاخ نإو «تاماركلا نم ءيش

 .هيدي نيب ايندلا

 :هتناكم :اًيناث

 خويشلا ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ءانثلا ةرثك نم بجعتيل ئراقلا نإ

 لب «سانلا مامأ يسرملا هذيملت يرطي يلذاشلا دجتل كنإ ىتح «ذيمالتلاو

 ديزي رمألا نإ لب «ةفلاخم وأ ةضاضغ كلذ يف ىري الو «هسفن يسرملا مامأو

 دقو-لوقي ىتح اهفصو يف يلاغيو «هسفن حدمي يسرملا دجت امدنع اًبجع
 تحت ام ماشلاو قارعلا ءاملع تملع ول » : -هتيحلب كسمأو هرهظ ىلع ىقلتساو

 )١( :ةيردلا بكاوكلا ؟/4٠".

 :ص ةيلعلا ةحفنلاو 2877/7 :ىينارعشلا تاقبط (؟) 57١.

 ) )9.547/؟ :ةيردلا بكاوكلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نم هنأ هسفنل دهشي ناكو ؛'' مههوجو ىلع ايعس ولو اهوتأل تارعشلا هذه
 معن » :هذيم الت دحأل لاقف «سطقلا هنأ هسفنل ةرم دهشو "”ءايلوألاو لادبألا

 ."70(بطقلا انأ

 : هنع ةرم لاقو « 56 سمش سابعلا وبأ  :هنع لوقي يلذاشلا هخيش ناكو

 اهيف ةمأ كلهت نل : يل لاقي تعمس )» : هنع اًضيأ لاقو ,'*”( لماكلا لجرلاوه»

 وبأ وه مامإلا :نسحلا وبأ لاق ءيخسو .قيدصو «يلوو «مامإ :ةعبرأ
 .©006 سابعلا

 ام يأ .كل الإ يه ام هللا وف ربصا ١ :دحأ هاذآ اذإ هل لوقي يلذاشلا ناكو
 ."70 كل الإ ةثارولا

 يبأ ملع يف (نئملا فئاطل) هباتك نم عبارلا بابلا هللا ءطع نبا دقع دقو

 اهيف رثكأو « *”هتقيرط دادسو «هربصو «هملحو «هتمه عفرو «هدهزو «سابعلا

 يف يلذاشلا ةقيرطلا عابتأ صرح دقو «خويشلا ىلع هليضفتو «هخيش حدم نم

 يتلا «هتامارك ركذ يف عسوتلاب يسرملا سابعلا يبأ مهخيش ةناكم ىلع ليلدتلا

 دح اهترثك يف تلصو ىتحو «ةيالولا يعدي نمم هريغ تامارك ةرثكلا يف تقاف

 رصعلا كلذ يف تناك يتلا ءايميكلا ةعانصب مهنا دق هنإ ىتح ءاهركذب ردنتلا

 )١( :ص ننملا فئاطل ١77« /؟ :ةيردلا بكاوكلا و ”8 ",.

 ١78. : ص ننملا فئاطلط (0)

 ١5١. :ص ننملا فئاطل (*)

 ١79. :ص ننملا فئاطل (:)

 .76 :ص نهوكلا نبال ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو ٠١75794 : ص ننملا فئاطل (©0)

 ١79. :ص نئملا فئاطل (5)

 فئاطل .يدعب ةفيلخلا وه سابعلا وبأ :هذيمالتل لوقي ناكو ١١« : ص ننملا فئاطل 620

 ١7١. :ص ننئملا

 ١55. :ص نئملا فئاطل (40)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 عنصأ ام » :سابعلا وبأ لاق كلذلو «قراوخلا كلت هيدي ىلع رهظت نمل ةنيرق

 اهيلإ ريشيف ةسبايلا ةرجشلا ىلع مهدحأ ربعي اًماوقأ تبحص دقل هّللاو «ءايميكلاب

 نأ بيجعلاو «''"« ءايميكلاب عنصي اذام لاجرلا ءالؤه بحص نمف ءانامر رمثتف

 لكب نوملسي لب .حدقلا نم ءيشب هيلع نوضرتعي الو اهنودروي ةيلذاشلا ءاملع

 .اهيف ام

 :ولغلا اذه ةقيقح ىلع ئراقلا عضت يتلا تاماركلا ضعب درونو

 اًباتك بتكأ ةيردنكسإلاب اًسلاج يلايللا نم ةليل تنك » :سابعلا وبأ لاق
 تهتنا نيأ ىلإ :هل تلقف ءءاوهلا يف (ليلخ) خيشلاب ذإو ءانباحصأ ضعبل

 لابج ىلإ تيهتناو '”(ليشن) نم تجرخ :لاقف ؟ةليللا هذه يف كتحايس

 ىلإ دوعأو «سدقملا تيبلا ىلإ بهذأ نأ ديرأ انأو ,ىصقألا برغملاب نوتيزلا

 .تطسبنال كلذ نم رثكأ يل طسب ولو «يدلب

 دوعتو نوتيزلا لبج ىلإ بهذت نأ نأشلا سيل :هل تلقف : سابعلا وبأ لاق

 انهه انأو فاق ىلع كعضأو كديب ذخآ نأ تدرأ ول ةعاسلا انأ نكلو ؛كتليل يف
 ١ "00 تلعفل

 ىلع كرظتنا «يديس اي :تلقف «كيتآ ةليللا انأ» :هذيمالت دحأل لاقو

 «كيتآ انأو «كباب قلغأ نكلو ءال :لاقف ءاًحوتفم كل بابلا كرتأ وأ «بابلا

 انه نم ؟يتأي نيأ نم :لوقأ ترصو .مهولا هيبش ينذخأ ليللا ناك املف :لاق

 «يطساولا طابر ىلإ تجرخف «ثكملا قطأ ملف «يتأي انه نم لب ال «يتأي

 ىتأ دق سابعلا وبأ خيشلا ذإو «ةالصلا يف انأف .يلصأ تفقوو «ةنذأملا تدعصو

 )١(  :ص نئملا فئاطل *177.
 مسر يف روكذم ماشلاب عضوم : ليعف نزو ىلع ءاي هدعب ؛هينأث رسكو .هلوأ حتفب :ليِشن يف

 17١. :ص ننملا فئاطل رف



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا

 ."'"0 كناكم ىلع ىفخي انه تئج اذإ كنأ نظتأ ءدمحم اي :لاقو «ءاوهلا يف

 ىتح اهنم ةلمج دروأ فوسو ؛«ةريثك هتناكم نايبل اهدروأ يتلا تاماركلاو

 كلذكو .«تامارك نم هنوعدي ام ىلع صخشلا حالص نوقلعي مهنأ فيك نيبتي

 «لاجرلا حدم دنع مهلوقعل مهليطعت ىدمو «خويشلا يف مهولغ ىدم نبتيل
 أرقيف ظوفحملا حوللا نع هل فشكيو «''”بيغلا ملعي هنأ :تاماركلا كلت نمف

 هسفن دع ام بجح ولو ةنس نيعبرأ ذنم نيع ةفرط هللا نع بجحي ملو « ")هيف ام

 يفو «'”اِكَي لوسرلا قح يف كلذ لوقي ناك كلذكو «'*”نيملسملا ةلمج نم

 لَك لوسرلا نع ذخأي ناك هنأو .'"'ةنس لك ةفرعب فوقولا قح يفو ةنجلا قح

 نأ كلمو كلمو .'!كَي لوسرلا هديب حفاص هنأو «'"”ةطساو نودب ةرشابم

 : هيلع رحبلا دريف رحبلا بطاخيو «'')ةدحاو ةرظن نم هديرم ينغيو «'0كَّلَمُي
 هللا نأو ,'""'ةدحاو ةليل يف هللا ىلإ يودبلا لصويو 200 ةعاطلا ةعاطلا

 سيلو ؛ءايلوألا يف ام عيمج هيف نأو ."'”نئاك وه وأ «ناك يلو لك ىلع هعلطأ

 )١( :ص ننملا فئاطل ١5١.

 .847 /7 :ةيردلا بكاوكلا و ١54« :ص ننملا فئاطل (؟)

 )*(  :ص ننملا فئاطل 18١.

 نبال ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 25١/7 :ينارعشلا تاقبطو 2١59 2١7١ :ننملا فئاطل )4( 

 .ل”:ص نهوكلا

 .557 /؟ :ةيردلا بكاوكلا و 25١/7 :ينارعشلا تاقبطو 2١7١ :ص ننملا فئاطل (5)

 5١/7. :ينارعشلا تاقبطو 21١7١ : ص نئنملا فئاطل (5)

 5١". 7/7” :ةيردلا بكاوكلا (0

 .559 7/5 :ةيردلا بكاوكلاو 2٠7١ : ص ننملا فئاطل (4)

 .1١؟59 :ص ننملا فئاطل (9)

 ) )0٠١:ص نئملا فئاطل ١1579.

 )١١( :ص نئملا فئاطل ١١5.

 )١١( :ةيردلا بكاوكلا و 2178 :ص نئملا فئاطل 7797/7,.

 )١( :ص ننملا فئاطل ١179.



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 هيف ماعط هل مدق اذإ هيلع كرحتت اًقرع لوتس هدي ىفو 10 ويف ام ءايلوآلا ىف

 عيمج فرعيو ؛«"””نيترم وأ ةرم ةنسلا يف هيلع هَّللا مالس عمسيو «2"”ةهبش 2
 كل ىيقب » : مهدحأل لاق ىتح هباحصأ توم تقو ملعيو /20ةنسلألاو تاغللا

 نفدأ ١ :لاقف كلذ نع لئسف هباحصأ نم ةسمخب رفاسو 70( تومتو ماع

 .'””ءاوهلا يف ريطي ناك هنأو ل ءيجأو صوقب ءالؤه

 تسلج ام هّللاو : لوقي ناك هنأ كيفكيو .«لوطي هنع كلذ يف مالكلاو

 تحت ضرألا يطو «ءاملا ىلع يشملاو .ءاوهلا يف ناريطلا تلعج ىتنح

 ايلا ىتدا ١

- 

 )١( ص ننملا فئاطل : ١79« :ةيردلا بكاوكلا و 8984/7

 )؟(  :ص ننملا فئاطل ١1"5« :ةيردلا بكاوكلاو 7/7 49”.

 ) )9ص ننملا فئاطل : /١7١7.

 ):( ص ننملا فئاطل : ١5٠« :ةيردلا بكاوكلا و 7/5 557.

 )  )5ص ننملا فئاطل : ١57« :ةيردلا بكاوكلا و 7/ 555.

 ) )71ص نئنملا فئاطل : *١5« /؟ :ةيردلا بكاوكلا و 555.

  0:ص ننملا فئاطل ١57.

 ) )6:ص ننملا فئاطل ١"7.



 - ثَ

 َيرجل يينإللىح
 يلا رايح ابرطييب عسي حر جي راع تر 3١ تي اج حج و ودرمو

 .هذيمالتو هخويش مهأ :ثلاثلا بلطملا

 :هخويش :الوأ

 ملو «يلذاشلا نسحلا ابأ الإ سابعلا يبأ خويش نم مجارتلا بتك ركذت مل

 ينإف ١ :لوقيف هحدتمي ام اًريثك ناكو ءوه الإ هخويش نم سابعلا وبأ ركذي نكي

 دحأ هيحصي ال ناكو «ىلذاشلا نسحلا وبأ وهو بسنأ هيلإو ءرختفأ هبو ..دحاو

 وأ «ءباذك وهف مايأ ةثالث دعب اًئيش دجي مل نإف «ةثالث وأ نيموي يف هل حتف الإ

 .©7(قيرطلا أطخأ هنكلو اًقداص نوكي

 كنإ ىتح «نسحلا يبأ هخيشل ميظعتلا ديدش ناكو » : ِهَّللا ءاطع نبا لاقو

 هذه خيشلا ركذ اذإ دشني ناكو هعم هسفنل هنم تاث ال هنأ هنم دهشت تنك

 : تايبألا

 ف . :
 . (هاجو زع مهبح يف يلف مهنم نكأ مل نإ

 نم اًمداخ الإ يسفن دعأ ام هللاو ١ :هلهأو يلذاشلا قح يف لوقي ناكو
 .0( مهمادخ

 هّللا نود نم دئادشلا ىف هركذي ناك هنأ هخيشل هميظعت ةدش نم ناكو

 كل تضرع ذإ» :هلوق يلذاشلا نع اودروأ دقف «هتجاح دنع هب مسقي ناكو

 : قباسلا مالكلا دعب يسرملا سابعلا وبأ لاق «« يب هيلع مسقأف هَّللا ىلإ ةجاح

 5١. : ص ةيلعلا رخافملا 000

 ١55. : ص نئنملا فئاطل (0)

 ١560. : ص نئملا فئاطل (9)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 30( ناه الإ بعص رمأ الو « تجرفنا الإ ةدش ىف هركذأ ال هَّللاو تنكف )

 يف خيشلا تلعج يتلا هذيملتل خيشلا نم ةليلذلا ةيبرتلا هذه ىلإ رظناف :تلق

 ال يذلا ؛ عباتلا ءريقفلا «دبعلا ةلزنم يف ديرملا تلعجو .عاطملا هلالا ةلزنم

 :هذيمالت : اًمناث

 ذيمالتلا تارشع كيلستو ةيلذاشلا ةقيرطلا رشنب يسرملا سابعلا وبأ ماق
 نع يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاق «ةيلذاشلا ةقيرطلا رشن اولوت نيذلا نيديرملاو

 «لاقملاب اهرهظأو ءاهرصنو «لاجرلا هيدي ىلع تأشنف ١ :يسرملا سابعلا يبأ

 نمو «'*"© باحصألا باحصأو «باحصألا قافآلا يف ترشتنا ىتح «لاعفلاو
 :©9 .يروهشملا هذيمالت

 يردنكسلا هللا ءاطع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ نيدلا جات ١-

 : ىكلاملا

 ءىلذاشلا بحاص .يسرملا سابعلا ابأ خيشلا بحص » : هنع رجح نبا لاق

 .هنامز ىف ةيفوصلا ناسل ىلع ملكتملا ناكو ء.هخيش بقانمو «هبقاتنم فنصو

 )١( ص ةيلعلا رخافملا :  »5١:ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 07.

 .١؟8 :ص ننملا فئاطش ()

 : لثم نيروهشم ريغ ذيم الت يسرمللو ()

 لامجو «يسرملا ميكحلا هللا دبع وبأو «يسرملا نسحلا وبأ و «يناوسألا نيدلا يكز
 «يكلاملا ةفيلخ نب ةيطع نب ةفيلخو ءرطاشلا نب سابعلا وبأو «يسرملا دلو نيدلا

 .ركب يبأ نب هللا دبع هوخأو «يناوسألا مارع نب ركب يبأ نب دمحأو
 2,515 /١521؟/*# :ةيردلا بكاوكلاو ء١68٠ 2١552١58 :ص ننملا فئاطل :رظنا

 ١/ :يناهبنلل ءايلوألا تامارك عماجو «50؟ 44٠« :ص نقلملا نبال ءايلوألا تاقبطو

 ةئاملا نايعأ ىف ةنماكلا رردلاو ١78/57 00/١7« :تايفولاب يفاولاو 24/5

 1 «7 ١//8111/ :ةنماثلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2

 بحص دقو "6 كلذ يف غلابف «ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا ىلع ماق نمم وهو

 يف انمامإو انخيشو » :لاق نأ هل هميظعت ةدش نم ناكو «'''اًماع رشع ينثا هخيش

 ىلع انكلسو «هراونأ نم انسبتقا يذلا وه ...سابعلا وبأ ...هتقو دحوأ نأشلا اذه

 ىلإ انبسن نمف «هيلع الإ نأشلا اذه يف دمتعن الو «هيلإ الإ بستتن ال ...هراثآ جهن

 وهف هذاتسأ ريغ ىلإ ذيملت بسن نمو «لهاجتم فراع وأ «لهاج انرمأب وهف هريغ

 .ةرصتخم ةمجرت هل درفأ فوسو «'"”« هيبأ ريغ ىلإ اًدلو بسن نمك
 ١- '*”شرعلا توقاي :

 ...يسرملا فراعلا ذيمالت لجأ «يشبحلا يشرعلا توقاي » :يوانملا لاق

 «ةيردنكسإب فيصلا مايأ ةديصع هل عنصو «ةشبحلاب دلو موي يسرملا هب ربخأو

 دالبب دلو توقاي مكيخأ ةديصع هذه :لاقف «ءاتشلا يف الإ نوكت ال يه : هل ليقف

 هامسو ١ :يشرعلاب هتيمست اًللعم يوانملا لاقو «'*”«مكيتأيسو «ةشبحلا
 «هندب الإ ضرألاب سيلو « شرعلا ىلإ رظني اًمئاد ناك هبلق نأل « يشرعلا توقاي
 انأ » :لاق هنأ هتامارك نم نوركذيو "6 شرعلا ةلمح ناذأ عمسي ناك هنأل وأ

 يسرملا هخيش ةنبا جوزت ١ :هنأ نوركذيو «'"”« هللا الإ هلإ الب قلخلا ملعأ
 اهقرافو ءاهيبأ نم ءايح اهبرقي ال اًماع رشع ةينامث هدنع تثكمف «هل هلاؤسب

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/5847"7.

 )  )0ص نئملا فئاطل : ١57.

 )*(  :ص نئملا فئاطل 77115.

 نسحو ٠١« 5 /” :ةيردلا بكاوكلاو ١75« /5 :ةنماكلا رردلاو «584/4 :نانجلاةآرم (4)

 تاقبطو 2٠١/1 :بهذلا تارذشو «797/7 :ينارعشلا تاقبطو 2750٠١ /١:ةرضاحملا

 188/١( :ةيكزلا رونلا ةرجش و 2787” /” :ءايلوألا تامارك عماجو 2« ٠١١ : ص ةيلذاشلا

 5١٠/١. :ةطوطب نبا ةلحرو

 .197/7” :ىنارعشلا تاقبطو ”2٠١5/7 :ةيردلا بكاوكلا (0)

 .":/7 :ىنارعشلا تاقبطو ٠١6 /" :ةيردلا بكاوكلا ()
 ظ /1١5. :ةيردلا بكاوكلاو ١2ا7/57/5 :ةنماكلا رردلا (5:90)



 ةقللا ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 هيلإ بسنيو ) : هنع لاق ريثك نبا هل مجرت املو 70 ركب ىمهو «توملاب

 ةنس :ليقف هتافو ةنس يف فلتخا دقو «''”«اهبذكو اهتحصب ملعأ هللا تاغلابم

 .2(ها/01) ةنس ليقو 2" ”(هال" ؟)

 : "”يعفاشلا يناهبصألا دمحم نب دمحم نب هّللا دبع نيدلا مجن -*
 ةكمب رواجو «يسرملا سابعلا يبأ دي ىلع ذملتتو «ء(ه"1541) ةنس دلو

 هيف ةعامجل ناكو «' "هيلع كلذ بيعف ِلَك يبنلا رزي ملو «ةنس نيرشعو اعضب
 رهاظ اهابأي يتلا «ةقراخلا تاماركلا هل اوتبثأف «هيف ولغ ىتح «ميظع داقتعا

 : يسرملا هخيشل هفرعت ةيادب يف هنع هّللا ءاطع نبا هصق ام كلذ نمو «عرشلا

 : -مجعلا دالبب انأو- هتبحص خيش يل لاق » :يناهبصألا نيدلا مجن لاقو

 ) )1١:ةيردلا بكاوكلا ١٠١5/7.

 ١1609/١5. :ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 1٠١. 57/7 :ةيردلا بكاوكلاو ١757/5« :ةنماكلا رردلا («90)

 ١". /؟ :ينارعشلا تاقبطو /٠١77. :ةيردلا بكاوكلا (84)

 /” :بهذلا تارذشو 751١- ١750 7/4 :نانجلا ةآرمو ١١8/5« :ربعلا لويذ نم :رظنا (0)

 ١1/ 7١". :تايفولاب يفاولا و 05

 هلو يبنلا ربقل هترايز مدع ببس جيرخت يف هفلكت (نيدلا مجن) هخيش يف يعفايلا ولغ نمو (50)

 كلذ لقن امك «ءاملعلا اهيلع هدقتنا يتلا يهو «ةكم اهب رواج ةنس نيرشعو اعضب لاوط

 «ةفرح نم دعبأ ناكم ىلإ ةكم نم اججراخ رهاظلا يف ري ملو » :يعفايلا لاق : يبهذلا مامالا

 امل :لاق ...ءايلوألا ضعب ينربخأ دق «نطابلا ءاملع ىلإ عجار كلذب ملعلاف نطابلا يف امأو

 نيدلا مجن خيشلا يف تركفأ «ةكم ىلإ اهجوتم «مالسلا هيلع يبنلا ةرايز نم تعجر

 مث :لاق ءروزيو «ةفيرشلا ةنيدملا دصقي ال هنوك يف «يبلق يف هيلع تبتعو «روكذملا

 ءاذكو اذك «دمحم اي :ينادانو «ةنيدملا ةهج ىلإ اًرام ,ىوهلا يف هب اذإف «يسأر تعفر

 كرت كيلع نوركني سانلا «يديس اي : هباحصأ ضعب هل لاق هنأ ينغلبو «هتيسنأ امالك ركذو

 امأف «ققحم امإو «عرشم امإ : نيلجر دحأ الإ كلذ ركني ال :لاقف «مالسلا هيلع يبنلا ةرايز

 وه نم :هل لقف ققحملا امأو :هديس نذإ ريغب رفاسي نأ دبعلل زوجي له :هل لقف عرشملا
 .5514/54 :نانجلا ةآرم .رفاست هبلطل له رضاح نيح لك يف كعم
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 يف انأف «كلذل اًدصاق يدالب نم تجرخف ءرصم رايدب بطقلا ىقلتس كنإ
 اذه اولاقو «ينوكسمأف ينوقال دق راتتلا نم ةعامجب اذإو قيرطلا ضعب

 ال :نورخآ لاقو «هلتقن : مهضعب لاقف «يلتق يف اورواشت مث ينوفتكف سوساج

 نم ءاقل ديرأ يدالب نم تجرخ :تلقو يرمأ يف تركفف اًفوتكم تبف «هلتقن
 ام لانأ نأ لبق تومأ فيك نكلو «توملا نم يعزج ام هَّللاو «هّللاب ينفرعي

 :'"رسيقلا ءىرمال اًرعش اهيف تنمض اًنايبأ تلمعف «,تدصق

 بارتغاب يسفن تبعتأ دقو صضرأ لك يلجر تأطوأ دقو

 بايإلاب ةمينغلا نم تيضر ىتح قافآلا يف تفوط دقو
 ىلإ ىتأ ةبيهلا رهاظ ةيحللا ثك الجر ىرأ انأو الإ داشنإلا تمتتسا امف

 انأف ءهَّللا دبع اي مق :لاقو «يفاتك لحف ةسيرفلا ىلع ضقنا ذإ «يزابلاك

 سابعلا وبأ هل لاقي لجر انه :يل ليقف ءرصم رايد تمدق ينإ مث «كبولطم

 دقل :لاقو «يقاثو لح يذلا لجرلا كلذ وه اذإف ءهيلإ تبهذف .ءيسرملا

 ."”( اهرخآ ىلإ تايبألا ركذو كلوقو «ترسأ ةليل كمظن ينبجعأ

 مث ١ :اهركذ دعب لاقف نيدلا مجن ذيملت (يعفايلا) ةصقلا كلت دروأ دقو

 يبأ هنامز خيش ءهخيش خيش ربق ىلع هقيرط يف رمف «جحلل هتافو دعب هجوت
 ءاهب سبحناو «ةكم ىلإ بهذا :هل لاقو «هربق نم هملكف «يلذاشلا نسحلا

 مل جحلل رفاس امل نيدلا مجن خيشلا نأ ...رابكلا خويشلا ضعب ينربخأو :تلق

 .روبقم هيف وه يذلا ءروكذملا نسحلا يبأ هخيش خيش ربق غلب ىتح ءاّئيش معطي

 رشو «دلب ريخ ىلإ تمدق :هل لوقي اًمتاه عمس فيرشلا مرحلا فرط غلب املو

 ةقبطلا ءارعش نمو .دجن لهأ نم «يدنكلا ةرمع نب ثراحلا نب رجح نب سيقلاؤرما:وه )1١(

 ىلإ ءارعشلا دئاق سيقلا ؤرما نإ) :ثيدحلا يف ءاج «تاقلعملا ءارعش نمو «ىلرألا

 ١١14. /7 :قشمد خيرات بيذهتو 0١/١« :ءارعشلا لوحف تاقبط : يف هتمجرت رظنا .«رانلا

 ."55/؟ :ةيردلا بكاوكلا و ؛75١ : ص ننملا فئاطل (0)



 «0) ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ."'"( مالكلا نم كلذ وحن وأ «لهأ

 : هلوق ةعيرشلا ءاملعل زمل اهيف يتلاو يعفايلا اهلقن يتلا تاماركلا كلت نمو

 هنقلي هربق دنع نقلملا سلج املف «ءايلوألا ضعب ةزانج يف اًموي علطو»

 هل كحضلا نكي مل ذإ ,.هكحض نع هل ذيملت هلأسف «نيدلا مجن خيشلا كحض

 نوبجعت الأ :لوقي ربقلا بحاص عمس هنأ :كلذ دعب هربخأ مث ء«هرجزف «ةداع

 ليقو» 7( هيمسأ نأ هركأ .ءاهقفلا رابك نم نقلملا ناكو ءاّيح نقلي تيم نم

 يفوت 7( ةأرما هتخبط اًماعط تلكأ الو :لاقف ءطق ةأرما تجوزت له :هل

 .!ةنس نيعبسو نامث نع (هالا )١ ةنس ةكمب

 نسحم نب دامح نب ديعس نب دمحم نيدلا فرش هّللادبع وبأ -؛
 :'””يرصملا «يريصوبلا يلذاشلا ءيجاهنصلا

 هرمأ ةيادب يف لغتشاو «برغملا نم هلصأو ءرصمب (ه504) ةنس دلو

 دي ىلع قيرطلا كلسو «فوصتلا ىلإ عطقنا مث «نيطالسلا حدمبو «ةباتكلاب
 ةيلذاشلا ةقيرطلا نع اوحفان نيذلا .هذيمالت نم ناكف «يسرملا سابعلا يبأ

 ىلع ءانثلابو ءاهبادآب مازتلالا يف اًراعشأ دشنأف «مظنلا يف عربو ءاهب مزتلا يتلا

 يسرملل هحدم نم ننملا فئاطل يف هَّللا ءاطع نبا هدروأ ام كلذ نمو ءاهباطقأ

 :اهنم ةديصقب يريصوبلا نيدلا فرش لضافلا بيدألا هحدمو » :لاق

 ) )1١:نانجلا ةآرم 7/5 154.

 قباسلا عجرملا (؟)

 قباسلا عجرملا (2*)

 /” :بهذلا تارذشو 2755 5:/751١- :نانجلا ةأرمو 2١١8/5 :ربعلا لويذ نم :رظنا (4)

 .7؟١ /١ا/ :تايفولاب ىفاولا و .65

 تاماركلا عماج و ١188/١« :ةيكزلا رونلا ةرجشو :«477/0 :بهذلا تارذش :رظنا (0)

 : ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو ١4١« : ص ىربكلا ةيلذاشلا تلقبطو «49 : ص ةيلعلا

 ١1.
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 سيئر لجأ نم ةسائرلا امهل ترس ةيسرمو ةلذاشل اًفرش
 ."0 سورع ءالج امهتولج الإ امهيخيش امهيلإ تبسن نإ ام

 نم رثكأ يف عقت «يسرملا هذيملتو يلذاشلا حدم يف ىرخأ ةديصق هلو

 بسن نع ثيدحلا دنع اهضعب ركذ قبس دقو «ىتش عيضاوم يف ءاَنيب (1)
 : اهنم ةريثك تايبأب يسرملا سابعلا ابأ هخيش حدمي ذخأ مث «يلذاشلا

 دقرفلا قوف سابعلا يبأ العب اهساسآ تسر ةيسرمل اًفرش
 دجنم سوفنلا ىوهب فراع دي اًدخآ دمحأ سابعلا ابأ بحصاف

 دصرمب هيتلقمل دوجولا اذإف اهرارسأ نع ءامسألا هل تفشك

 ا"ددشت مل اهباكرو اهراطخ ةراطخ ىلعلا يف رئارس هلو

 هتديصق اهرهشأو «'''ةيوبنلا حئادملا يف ةروهشم راعشأ هل تناك امك

 :اهعلطمو «'؟”ةدربلا ىمست ىتلا «ةيميملا

 مدب ةلقم نم ىرج اًعمد تجزم ملس يذب ٍناريج ركذت نمأ

 )١( :ص ننملا فئاطل ”4 ١.,

 .418 -97 : ص عماجلا هدجسمو يسرملا سابعلا وبأ (5)

 ديس دمحم هققح يذلا يرعشلا هناويد اهمض «دئاصقلا نم اًريبك اذدع يريصوبلا كرت دقو (*)

 لآو ِهِكَي يبنلا حدم يف عست وحن اًبيرقت نيعبرألا هناويد دئاصق نيب يريصوبللو «يناليك
 هتحيدم اهرهشأ نمو «تيب ةئامثالثو فلأ نم اًوحن حئادملا هذه تايبأ دادعت غلبيو «تيبلا

 ةدربلا جهنو «ةيزمهلا

 هئافشتسا ببسب هنأ هنع ءاج يذلا اهمظانب ءادتبا «ريطاسألاو تامانملا اهلوح تجسن دقو (4)

 هيلع ىقلأو «هفصن لطبأ ناك جلاف نم ئربف هيلع مانملا يف هلك يبنلا حسم ةديصقلا هذهب

 :اًضيأ ىمست تراصف ءاهب ءافشتسالاو كربتلا عاشو «ةدربلاب كلذل ةديصقلا تيمسف «ةدرب

 موي أرقت :اولاق ىتح ءاهيف مهعابتأو ةفوصتملا ىلاغو «دئادشلا ةديصقو «ةورُّبلاو «ةَأْدبلا

 اهيف اومعزو «سوؤرلا ىلع قلعت ةميمت اهولمعو «ةلبقلا لابقتسا عم ةراهط ىلع ةعمجلا

 داروأ يف ةيلعلا ةحفنلا :رظنا .اذه انموي ىلإ كلذ ىلع مهو «ةكربلا عاونأ نم ةريثك معازم

 ,5"7 :ص ةيلذاشلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بالا

 ىلإ ٍةِئكَك لوسرلا ةجرد ةعفر يتلا ةغلابملاو ءولغلا فاصوأب ةئيلم يهو

 لوسرلا يف مهتديقع نع مالكلا دنع اًمحال اهنع مالكلا يتأيسو «ةيبوبرلأ ةحرد

 ءرازي ماقم رضاحلا انرصع ىف هلو «'0(ه390) ةنس ةيردنكسالاب يفوت

 ) )1١:تايفولاب ىفاولاو ,«5”:؟ 7/0 :بهذلا تارذش :رظنا ”7/7 37.

 ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو لود ؛ ص ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا هيف : ١1١.
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 .ةقيرطلا يف هرثأ :عبارلا بلطملا

 هل ناكو «ةيلذاشلا ةقيرطلا يف يناثلا لجرلا وه يسرملا سابعلا وبأ ربتعي

 هببسيو «نوديرملا رثك هيدي ىلعو «ةيرصملا دالبلا يف اهرشن يف زرابلا رودلا

 .رصم يف ةريثكلا قرطلا نم اهريغ تمحازو «ةقيرطلا هذه تيقب

 ىتح «'!'هب اًهبشتمو ,يلذاشلل اًمزالم ناك يسرملا نأ ةقيرطلا عابتأ درويو

 يلذاشلا نع نولقنيف «كلذ ىلع هيبري ناك يلذاشلا نأو ؛هل ةقباطم ةخسن حبصأ

 درويو 2”( تنأ انأ و ءانأ تنأ نوكتل الإ كتبحص ام «سابعلا ابأ اي :هلوق

 ...ريخلاو ملعلا لهأ نم ناسنإ ىأر» :هلوق هباحصأ ضعب نع هللا ءاطع نبا

 سابعلا وبأ خيشلاو «ءامسلا نم لزني يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا :لوقي لئاق

 نم لخدو «هيلع نسحلا وبأ خيشلا لزنف ...هل بهأتم «هلوزنل بقترم يسرملا
 نأ هرمأي ناك امهنيب داحتالا اذه لجألو 2« "70 تظقيتساو «هيف باغ ىتح هسأر

 تيطعأف : سابعلا وبأ لاقف ...ملكت ينب ايا :ةرم يلذاشلا لاق «هترضحب ملكتي

 0 خيشلا ناسل تقولا كلذ يف

 «يلذاشلا ملعل ثراولا وه يسرملا نأ ىلع ةيلذاشلا عابتأ قفتا كلذلو

 ثراو يسرملا سابعلا وبأ خيشلا » : هللا ءاطع نبا لاق امك «”هدعب ةفيلخلاو

 وف ربصا » :دحأ هاذآ اذإ هل لوقي يلذاشلا ناكو «'"'« ةقيقح يلذاشلا خيشلا ملع

 ) )1١:ةيكزلا رونلا ةرجش ١/١188.

 ١159. :ص نئملا فئاطل (؟)

 ." :ص يسرملا سابعلا وبأ هّللاب فراعلا :رظناو :١14١« ص ننملا فئاطل (*)
 .1775 :ص ننملا فئاطل (1)

 .19/؟ :ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا :رظنا (4)

 ١5060. :ص نئنملا فئاطل (5)



 ه0 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نع لوقيو رختفي ناك كلذلو 2”: كل الإ ةثارولا ام يأ «كل الإ يه ام هّللا
 ."0(دحاو دعب دحاول الإ نوكي ال اًرس هنم تذخأو : يلذاشلا هخيش

 رشانلاو «يلذاشلا ملعل يقيقحلا رهظملا هنوربتعي ةقيرطلا عابتأ ناكو

 هملعب رهاظلا وه لجرلل ثراولا نأ ملعا» :ِهَّللا ءاطع نبا لوقي «هتقيرطل

 طسبيو ءاهلمجم رسفي «هيدي ىلع ثوروملا قيرط رهظت يذلا وهو ؛هلاحو

 ثب يذلا وه «سابعلا وبأ خيشلا :وه فاصوألا هذهب رهظ يذلاو ...اهرصتخم

 ءاطع نبا دروي مث «''”«اهرارسأ ىدبأو ءاهراونأ رشنو «نسحل ابأ خيشلا مولع

 «يكز اي :هذيمالت دحأل يلذاشلا لوق هلوقل اًديكأت قباسلا همالك دعب هّللا

 هيلع يسمي الف هيقاس ىلع لوبي يودبلا هيتأيل هنإ ِهَّللا وف «سابعلا يبأب كيلع
 يلو نم ام هّللا وف سابعلا يبأب كيلع «يكز اي هللا ىلإ هلصوأ دقو الإ ءاسملا
 لجرلا وه سابعلا وبأ «يكز اي «هيلع هللا هعلطأ دقو الإ نئاك وه وأ ناك هّلل
 ."17( لماكلا

 دقو «'””مهيلع همدقتو ةقيرطلا يف هرثأب نوفرتعي ةقيرطلا عابتأ ناك كلذلو
 كلذو «ةقيرطلا رومأ مامز هيلوت لوأ نم يلذاشلا هخيش ةقيرط سابعلا وبأ ىفتقا

 هيعدي امب نيديرملا لوقع لغتسي ذخأ دقف «(ةرثيمح) يف ةرشابم هخيش نفد دعب
 هباحصأ فلتخا '''هانفد املو ١ :رارسألا ةرد يف ءاج «تافارخو «تامارك نم

 فئاطل .يدعي ةفيلخلا وه سابعلا وبأ :هذيمالتل لوقي ناكو ١7١« :ص نئملا فئاطل )١( 

 ١3١. : ص ننملا

 5١. :ص ةيلعلا رخافملا (6)

 ١58. :ص ننملا فئاطلط (0)

 ١/ :ينارعشلا تاقبطو 0778/5 :ةيردلا بكاوكلا و ء«159-58١ : ص ننملا فئاطل (4)

 7١.

 )  )0:ص ننملا فئاطل 18.
 .يلذاشلا يأ 0



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 254

 .تاماركب

 اًروهظ هل هدعب نم رهظو «هتبحص انعجرو «تاكربو انيوهت انيأرو ءانهجوتو

 ىتلا ةماركلا كلت هللا ءاطع نبا نيبيو ؛ "02 ةريثك تامارك هل ترهظو ؛اّميظع

 : يسرملا هخيش نع لوقيف ةرشابم هخيش توم دعب يسرملا هخيشل تلصح

 يف انكو «باذيع ءارحص نم ةرثيمحب هانفدو .خيشلا يفوتو ءانرفاس املف »

 ,حايرلا تمطاللتو ,جاومألا تفلتخا «رحبلا طسو ىف انرص املف (ةبلج

 :تلقو «بكرملا بناج ىلإ تيتأ ...قرغلا ىلع انفرشأو «بكرملا حتفناو

 عيمسلا هّلل ةنملاف هّللا ءايلوأل ةعاطلاو عمسلاب ترمأ تنك نإ «رحبلا اهيأ

 سابعلا وبأ رمتسا اذكهو ؛''” ةعاطلا ةعاطلا :لوقي رحبلا تعمسف ...ميلعلا

 كلت ركذيب ماوعلاو «نيديرملا لوقع ىلع ةرطيسلاو .ةيلذاشلا ةقيرطلا ةدايق ىف

 ناكم يف هتعضوو «ةيرشبلا دح نع هب تجرخو «فصولا تقاف ىتلا تاماركلا

 .ةيهولألاو «ةيبوبرلا

 : ةيلاتلا طاقنلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا يف يسرملا رثأ نيبتيو

 اناتك كرتي مل يلذاشلا نإف ,"”ىلذاشلا هخعيش مالكل رهظملا وه هنأ ١-

 هباحصأ صخأ نم ناكو ,'*!( يباحصأ يبتك ١ : لوقي ناك لب هم الك يوحي

 اي » : هل لاق اًناسنإ نأ هللا ءاطع نبا دروأ دقف «همالك عاشأ يذلا يسرملا هذيملت

 ول ...: خيشلا لاقف ءاّئيش كسفنل دئست نأ لقو «خيشلا لاق :لوقت كارن «يديس

 .خيشلا لاق لوقأ نكلو ءانأ تلق ءانأ :تلق لوقأ نأ سافنألا ددع ىلع تعش

 ) )1١:ص رارسألاةرد ١975.

 )( :ص ننملا فئاطل ١١5.

 )( :ص يسرملا سابعلا وبأ فراعلا :رظنا 0".

  2ص ننملا فئاطل ' ١ث6.



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ٠ يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 2١70 هعم اًبدأ ىسفن ركذ كرتأو

 : يردنكسلا لاق ىتح «هذيمالت ةرثك ببسب هدهع يف ةقيرطلا ترشتنا -؟
 تأشنف «ٍدان لك نم هيلإ نيعرسم اولبقأو ءدالبلا يصاقأ نم هيلإ سانلا راسو

 قافآلا يف ترشتنا ىتح «لاعفلاو لاقملاب اهرهظأو اهرصنو «لاجرلا هيدي ىلع

 ناسل يرهظم يف خيشلا مولع ترهظو «باحصألا باحصأو «باحصألا
 2326 تاتكو

 نبا لاق :ةيفوص ةجرد ىلعأ ربتعي يذلا ءنامزلا كلذ ةيبطق هئاعدا -“

 ةديعب ةينابطقلا امو :لاق مث ءهفاصوأو بطقلا يف اًموي ملكتو ١ :هنع هللا ءاطع

 ."7( هسفن ىلإ راشأو «ءايلوألا ضعب نم

 ندم نم ةيناثلا ةنيدملا «ةيردنكسإلا ةنيدم يف سابعلا وبأ رارقتسا -:

 هخيش اهنكسي ناك يتلا ةعلقلا نكس هنإ لب «هتوعدل اًرقم اهذاختاو ءرصم

 ةيردنكسإلا ةنيدمب هخيش اهيقلي ناك يتلا سوردلا دقعو «'*”يلذاشلا
 ىلع كلذ دعاسف «' "”هخيش اهسردي ناك يتلا بتكلا سفن سردو «'””ةرهاقلاو

 اهلهأ ىلغ ىتح «ةيردنكسالا يف هنفد رمألا كلذ دازو «سانلا نيب هركذ راشتنا

 وبأ يديس» :لوق حبصأ ىتح «مهتنسلأب قلاع همسا حبصأ و ءنآلا ىلإ هب

 دجسملا لخد نم لكو «مهنيب ةجرادلا تاملكلا رهشأ نم « يسرملا سابعلا

 هب مهولغ ىدم ملع هب نيثيغتسملاو نيرئازلا ةرثك ىأرو «هربق ىلع ينب يذلا

 )١( :ص ننملا فئاطل ١1١7« :ةيردلا بكاوكلا و ” 2741١7:ينارعشلا تاقبطو 7/7 5١.

 ) )0:ص نئملا فئاطل ١78.

 .175:ص ننملا فئاطل (9)

 .55:ص ىسرملا سابعلا وبأ فراعلا (4)
 .05 :ص يسرملا سابعلا وبأ فراعلاو «707: ص يسابعلا رصعلا يف ةيردنكسالا مالعأ )2(

 ١1195. :ص ننملا فئاطل (5)
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 نيب روهشم هماقمو «ةيردنكسإلاب نفدو ١ :''"نهوكلا دمحم نب نسحلا لاق

 ءريمألا هّللا ىلإ هب لسوتيو ءريغصلاو ريبكلا هفرعي ءاهرسأب رصم لهأ
 لهأو كانه دلومو ءدجسمو ءحيرض هلو :هريغ لاقو 0( يقفلاو

 ."”(هب نوفلحيو «هنولجي ةيردنكسالا

 قيرط كولسل ةعيرشلا بالطو ءءاهقفلا ةوعدب يسرملا مامتها -6
 ملعلا لهألو «ءاهقفلل امركم ناكو » : هللا ءاطع نبا هنع لاق كلذلو «ةيلذاشلا

 نبا لاق ىتح «هب هرصع ءاملع رثأت ببس نيبي اذهو «':”0هوؤاج اذإ ؛هتبلطو

 كولس حبصأ مث 0*2 نأشلا اذه هل نوملسي نامزلا ءاملع ناك دقلو :  هللا ءاطع

 نأ كيفكيف «ةرخأتملا روصعلا يف ةعيرشلا ءاملع نم ءاج نمل ةداع ةقيرطلا هذه

 اذه ببسو «ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نم اناك يوانملاو «''"”يطويسلا نأ ملعت

 كولسو فوصتلا قيرط كولس نيب ضراعت ال هنأ سابعلا يبأ ءاعدا وه هب رثأتلا

 ظ .ةعيرشلا قيرط

 يف يلذاشلا هخيش لاونم ىلع رمتسا يسرملا سابعلا ابأ نأ نبتي انه نمو

 قرطلا تارشع ىلإ فاضت فوصتلا يف ةديدج ةقيرط كولس ىلإ ةوعدلا

 ءاهقف نم «يبرغم خرؤم «يزاتلا نهوكلا يلع وبأ ءمساق نب دمحم نب نسحلا :وه )١(

 دودحب تام اهبو ةكمب رواج «يلذاشلا ينانبلا هّللا حتف ىلع ذملتت «ساف لهأ نم ةيكلاملا

 25 :ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا .ه47١"1 ةنس

 .171/1 : مالعألاو

 .ا/ا/ :ص ةيلعلا تاماركلا عماج (؟)

 ١١90. :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط (0)

 )  )4:ص ننملا فئاطل ١155.

 ١75. :ص ننملا فئاطل (5)

 نم عاونأ يف كراشم ملاع «نيدلا لالج «يعفاشلا يرصملا دمحم نب نمحرلا دبع :وه (5)

 :رظنا .ه 91١١ ةنس يفوت «نونفلا فلتخم يف ةريثك اًبتك فلأو «ةرهاقلاب أشن «مولعلا

 .,5"؟١/8 علاطلا ردبلاو 25١/8 بهذلا تارذش



 « ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 هذه نإ لب ءابازحأو اًفرف مهتلعجو «نيملسملا ةعامج تقرف يتلا ةيفوصلا

 يبأ دعب ءاج نمم يعرشلا ملعلا ةبلط نم اًريثك اهيديرم يف تلخدأ ةقيرطلا
 ىف ىسرملا سابعلا وبأ اهمدختسا ىتلا بيلاسألا كلت ببسب ىسرملا سابعلا

 .ةعيرشلا ىلإ قيرطلا هذه بيرقت
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 يف نفدو «''”(ه5487) ةنس ةيردنكسالا ةئيدم يف يسرملا سابعلا وبأ يفوت

 عضوملا اذه ناكو «ةيردنكسإلاب ريبكلا هدجسم مويلا هلتحي يذلا عضوملا
 هنفدم ىلع ًءانب (ها/5١) ةنس ميقأ دقو «ةيفوصلا اهيف نفدُي ةربقم هتافو تقو

 اًريغص اًدجسم راص مث ءاّرازم ُكانبلا راصف ء«هلوح نم روبقلا ةيقب نع زّيمتيل

 نم حبصأ ىتح هعيسوتو هميمرت متو دجسملا ءانب ديعأو ءاًفاقوأ هيلع فقوأو

 ةديقع هيف رصمو ةيردنكسإلا لهألو «''”ةيردنكسإلا دجاسم ربكأو رهشأ

 ام «برجم قايرت هربق نإ :اولاق ىتح «تاوعدلا ةباجإل اهلهأ هدصقيو «ةريبك
 ."”هل باجتسا الإ ءيش يف دحأ دنع هللا دصق

© © © 

 يفاولاو .”55/7 :ةيردلا بكاوكلا و ١9/7« :ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا :رظنا ()

 عماجو 2١91/75 :بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفنو 2١77/7 :تايفولاب

 يسابعلا رصعلا يف ةيردنكسالا مالعأ :رظنا (ه586) ةنس ليقو «/ا/ : ص ةيلعلا تاماركلا

 ةرجش :رظنا (ه547) ةنس ليقو ١574« :ص يسرملا سابعلا وبأ فراعلاو ء١١7 : ص

 1848/١. :ةيكزلا رونلا

 يسرملا سابعلا وبأ فراعلاو 27١5 : ص ىيسابعلا رصعلا يف ةيردنكسالا مالعأ :رظنا (؟0)

 ١. 14 : ص

 2190 /؟ :بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن « 177/7 :تايفولاب يفاولاو :رظنا ('*)

 تاقبطو 2الا/ :ص ةيلعلا تاماركلا عماجو ١50« : ص يسرملا سابعلا وبأ فراعلاو

 ١١6. :ص ىربكلا ةيلذاشلا



 : يناثلا ثحيملا

 يردنكملا هللا ءاطع نبا

 : لوألا بلطملا

 .هتحايسو ؛ملعلل هبلطو .هتأشنو :.هدلومو :همسا

 .هتافلؤمو «هتناكمو سيردتلاب هلاغتشا : ىناثلا بلطملا 2

 .هذيمالتو هخ ويش مهأ : ثلاثلا بلطملا ل

 .ةقيرطلا يف هرثأ :عبارلا بلطملا 0

 .هتافو : سماخلا بلطملا ال



 ضخ

 ئلج ١ يضل نع
 ىصسمور») ند)> سكن)

 يرام . 171 ن تايب ت1 حا. تقا#



 ّئيرعا) يو نى

 سيم وزد نجد سكس)
 رجح ص تحيي حم حجأ مح

 ةيلذاشلا هتقديرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا ب بابلا

 : لوألا بلطملا

 .هتحايسو «ملعلل هبلطو .هتأشنو ؛ةهدلومو .همسا

 :همسا

 لضفلا وبأ نيدلا جات هللا ءاطع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ :وه

 ا”يماذجلا «''”يلذاشلا ''”يردنكسلا

 نم ةيبطقلا لاقتنا ةلأسم انفقوتست (ماذج) ةليبق ىلإ هللا ءاطع نبا بسن يفو

 مأ «ةيفوصلا قرف هلوقت : امك يوبنلا تيبلا يف ةروصحم يه له بطقل بطق

 .؟تيب لك يف زوجت

 ءاطع ٠ نبا وه ةقيرطلل ثلاثلا بطقلا نولعجي مهدجن ةيلذاشلا ةقرف دنعو

 (؟”ةيناطحقلا (ماذج) ةليبق ىلإ هبسن يف يهتني هنأ دجن هبسن لالخ نمو ههّللا

 ىلع قورز حرش :رظنا .ةرهاقلل هلاقتنا لبق هتايح ةيادب اهب هتماقإو ءاهب هدلومل اهل بسن (1)

 :رظنا .يردنكسإلا وأ ,يردنكسلا وأ «يناردنكسإلا :لاقيو 27١ : ص ةيئاطعلا مكحلا

 /؟ :ةيردلا بكاوكلا يف يوانملا ىرج دق و ١17« :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا
 .هيلع يردتكسلا قالطا ىلع 4

 0/١ : علاطلا ردبلاو 70/١ :بهذملا جابيدلاو 2”؟84 7/1١ :ةنماكلا رردلا :رظنا (؟)

 .11؟/١ :يلكرزلل مالعألاو «565 ١/ :ةيكزلا رونلا ةرجشو

 مكحلا ىلع قورز حرشو 27١/١ :بهذملا جابيدلاو .48/7 :ةيردلا بكاوكلا :رظنا 0

 244/5 :ربعلا :يف هتمجرت رظنا ١١17« : ص ةيلعلا تاماركلا عماجو 27١ : ص ةيئاطعلا

 0/٠/١ :بهذملا جابيدلاو ١/ 7١5« :ةيكزلا رونلا ةرجشو 28/7 :ةيردلا بكاوكلاو

 .1؟١/١ :مالعألاو

 .يماذج ماذج ةليبق ىلإ ةبسنلاو «ةيناطحقلا نم نالهك نم نطب «ميجلا مضب :ماذج ونب (4)

 ىلإ اوءاج نيح برعلا نم رصم يردنكسلا هللا ءاطع نبا نم لوأ ماذجو :ينادمحلا لاق

 .تدعو ددع وذ ماوقأ مهنم ةيردنكسالابو ءادالب اهيف اوعطقاو «صاعلا نب ورمع عم حتفلا
 .77/؟ :يناعمسلل باسنألاو ١11١« : ص برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن :رظنا
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 قح يف هوزاجأ امك «يوبنلا تيبلا ريغ يف بطقلا نوكي نأ كلذ عم اوزاجأ دقو

 هخيش نع هللا ءاطع نبا لقن كلذلو «يراصنألا يسرملا سابعلا يبأ هخيش

 دق لب ءاّتسح اًميرش بطقلا نوكي نأ مزلي ال هنأ هبهذم نم ناكو » : يسرملا

 .27( ليبقلا اذه ريغ نم نوكي

 يتلا ةيبطقلا يهو «ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام يتلا ةعدبلا هذهو :تلق

 يف ةيلذاشلا لاوقأ تبراضت لوألا توم دعب صخشل صخش نم اهلاقتنا نوعدي

 امك يوبنلا تيبلا ريغ يف نوكي نأ هذيملتو يسرملا زاجأ دقف ءاهلاني نم بسن
 نأ هللا تلأس » :هلوق يف يلذاشلا ةقيرطلا سسؤم لوق ضراعي اذهو «قبس

 دق يلع اي :ءادنلا تعمسف «ةمايقلا موي ىلإ يتيب نم ثوغلا بطقلا نوكي

 الإ يه ام ةاعدملا ةلزنملا كلت نأ ىلع لدي طبختلا اذه لكف «*"« كل بيجتسا

 .مهايند ايندلا لهأ سفانتي امك اهنوسفانتي كلذلو «هاجلا بسكل

 :هدلوم

 ضرعتي ملف هتدالو ةنس نع امأو «ةيردنكسالا ةنيدمب هللا ءاطع نبا دلو

 نم يناثلا فصنلا يف دلو هنأ لاقي نأ نكمي نكل «ركذب هل نيمجرتملا نم دحأ
 ." ”يرجهلا عباسلا نرقلا

 :هتحايسو ملعلل هبلطو هتاشن
 يكبسلا درفناو «'*”بهذملا يكلام «''”ةديقعلا يرعشأ هللا ءاطع نبا أشن

 )١( :ص ننملا فئاطل ١15775.

 ١7١. :ص ةيلعلا رخافملا (؟)

 .15 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا و ٠١« /" :ةيردلا بكاوكلا :رظنا 69)

 هفوصتو يردنكسلا هَّللا ءطع نباو 404 : ص كيدنف دراودال عوبطم وه امب عونقلا ءافتكا (4)
 ١". :ص

 مكحلا ىلع قورز حرشو :«19/7 :بهذلا تارذشو 75١8/4« :ةرهازلا موجنلا :رظنا (0)

 - يمعطلل ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو ٠١5/١ :ةيكزلا رونلا ةرجشو «7* :ص ةيئاطعلا



 2« ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .'""(ايكلام ناك ليقو «بهذملا ىعفاش ناك هارأ ١ :هلوقب

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةيردنكسإلا ةنيدم يف هَّللا ءاطع نبا أشن دقو

 نيب هتاحايسو ةيملعلا هتايح يف زيمن نأ اننكمي و «قبس امك يرجهلا عباسلا

 : راوطأ ةثالث

 «ةيعرشلا مولعلل اًبلاط ةيردنكسإلاب هّللا ءاطع نبا هيف أشن :لوألا روطلا

 ةيفوصلا ىلع اهيف ركني ناكو «مهذيمالت نم حبصأ ىتح ةعيرشلا ءاملع دي ىلع
 هرمأل انأ تنكو » :هلوق كلذ ىلع لديو «ةيعرش تافلاخمو عدب نم هيلع مهام

 ةلواقم ترج ىتح ...نيضرتعملا نم هيلعو «نيركنملا نم [يسرملا دصقي]
 لهأ الإ سيل : لجرلا كلذل تلقو «هايإ يتبحص لبق كلذو «هباحصأ نيبو ينيب

 عرشلا رهاظو ةميظع اًرومأ نوعدي [ةيفوصلا ينعي] موقلا ءالؤهو «رهاظلا ملعلا
 .("7« اهابأي

 ةيفوصلا ميلاعتل هتأشن ةيادب يف هللا ءهطع نبا نم ضفارلا فقوملا اذهو
 مهنمو «ةعيرشلا ءاملع يف لثمتملا يملعلا هطسوب اًرثأتم ناك هنأ هريسفت نكمي

 اًنورعم اًهيقف ناك دقف «"”يردنكساإلا يماذجلا هللا ءهطع نب ميركلا دبع هدج

 فئاطل) هباتك نم عضوم نم رثكأ يف هللا ءاطع نبا هركذ دقو ءهرصع يف

 ميلاعتل نيداعملا ء«رهاظلا ءاملع نم اًهيقف ناك هنأ هركذ ام ديفيو «(ننملا

 هدج قح يف يسرملا هخيش نع اهلقن يتلا صوصنلا كلت يف رهظيو «ةيفوصلا

 8٠0. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نباو 21١17 : ص
 ) )1١:ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 9/ 7- 75.

 ١45-149. :ننملا فئاطل (9)

 «لوصألاو ءهقفلا يف امامإ ناك «يردنكساإلا هَّللا ءاطع نب ميركلا دبع دمحم وبأ :وه (*)

 نايبلا باتك هلو ءيرشخمزلل لصفملا رصتخاو ءانسح اراصتخا بيذهتلا رصتخا «ةيبرعلاو
 1519/١, :بهذملا جابيدلا :رظنا .(ه517) ةنس يفوت «بيذهتلا حرش يف بيرقتلاو
 ١//١51. :ةيكزلا رونلا ةرجشو 288٠ :ص نونظلا فشكو
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 هل ىضرأ ام هّللا وف » :هلوق ىسرملا نع لقني وهف ء«هدج قح ىف زمللا ىدم

 دج ىلع انربص كلذك » :ةرم لاقو ")0 فوصتلا ةدايزب نكلو «هدج ةسلجب

 اًركتم ناك هدج نأ ىلع لدي صنلا اذهو «'''«هيقفلا اذه لجأل هيقفلا اذه

 ءاطع نبا هديفح ةأشن ةيادب تناك كلذ ىلعو مهتقيرطل اًملاخم ناكو . مهيلع

 .هّللا

 ىبأ هخيش دي ىلع هذملتتو .ىلذاشلا ةقيرط ىلع هفوصت : ىناثلا روطلا

 ةمزالم روطلا اذه ىف ظحالنو ,فوصتلل هؤادع لاز نأ دعب «ىسرملا سابعلا

 لاق ىتح ؛")اًماع رشع ىنثا ترمتسا ةمات ةمزالم ىسرملا هخيشل هللا ءاطع نبا

 لاقف :لاق  مزالم باشلا اذهو «ةمزالملا نع نالفو نالف عطقنا .[هللا ءاطع

 ءاطع نبا لاق هللا ىلإ وعدي اًيعاد نوكي ىتح باشلا اذه تومي نل : خيشلا
 .( 20( دمحلا هللو خيشلا لاق امك ناكف : هللا

 يف طقف زربي نل هّللا ءاطع نبا هذيملت نأ ىلع يسرملا زيكرت ظحالي كلذكو

 دعب ذيملتلا هجيورت لواح ام اذهو «نطابلا ملع هعم عمجيس لب «ةعيرشلا ملع

 عابتأ نم مهدعب ءاج نم هب حرف ام وهو «نيملعلا يف لمك دق هنأو «كلذ

 كلذ يفو ,نطابلا ملعو رهاظلا ملع نيب ضراعت ال هنأ أومعزف ,'ةقيرطلا

 ينتوفي نأ ّيلع قشف «ءيش رهاظلا ملعلا يف هنم ءيجي ال [ةيفوصلا ينعي]

 )١( :ص ننملا فئاطلش ١155.

 ) )0:ص نئملا فئاطل ١155.

 ) )9ص نئنملا فئاطل : ١57.

 ) )4:ص نئنملا فئاطل ١150.

 ) )5:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلاو «547/4 :نانجلا ةآرم :رظنا 07.



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نحن :لاق مث ...خيشلا ىلإ تيتأف «خيشلا ةبحص ينتوفت نأ ّيلع قشو «ملعلا

 اميف دحأ لك رقث نكلو «لاعتو كبلط كرتا :هل لوقن ام ملع بلاط ...انبحص اذإ

 نم كلذ ريغو «2' هيلإ لصاو وهف انيديأ ىلع هل مسق امو «هيف هللا هماقأ

 مولع نيب عمج نمل اًجذومن هللا ءاطع نبا نوكي نأ اهيف اولواح يتلا صوصنلا

 ملع متيغلأ دق لوقيف مهيلع ضرتعم ضرتعي ال ىتح فوصتلا مولعو ةعيرشلا

 ملعلا ةبلط ضعب لوخد ببس ملعن انه نمو «فوصتلا ملعل مكتوعدب ةعيرشلا
 .ةقيرطلا كلت يف يعرشلا

 ذيم التلا عم مهلماعت عم يسرملا هذيملتو يلذاشلا ةقيرطل يعبتت لالخ نمو

 ةديقع نونيبي ال مهف «فوصتلا بحل مهجاردتسا يف ةقيرط مهل نأ دجأ

 قيرطلا كولس نم هرفني امب هنورمأي الو «قيرطلا ةيادب نم بلاطلا عم ةيفوصلا

 بصعتي ىتح مهدئاقع ثب يف اوذخأ ةقيرطلا ميلاعتب رثأتو خيشلا بحأ اذإ ىتح
 ."اهَّللا ءاطع نبا عم ثدح ام اذهو «ةعيرشلا ءاملع يداعيو ءاهل

 يهتني و «ةرهاقلا يف ميقيل «ةيردنكسإلا نم هلاحتراب أدبي :ثلاثلا روطلا

 سيردتلا روط وه روطلا اذهو «(ه )7١4 ةنس هللا ءاطع نبا ةافوب روطلا اذه

 .هّللا ءاش نإ مداقلا بلطملا يف هثحب يتأيس ام وهو «ظعولاو

 )١(  :ص ننملا فئاطل 147.
 ) )0:ص نئملا فئاطل :رظنا 2١5٠ ”157.
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 .هتناكمو 3 دردتلاب هلتاغتشا :ىناتلا بلطملا

 :هسيردت :الوأ
 .هخيش ملعل ثراوك يسرملا توم دعب يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا مسا زرب

 ةقيرطلا عابتأ معزيو ءرصم يف هدعب نم اهل ةوعدلاو ؛هتقيرط ىلع مئاقلاو

 .هنكمتب ملعي ناكو «هتوم لبق ةدايقلا كلتل هدهمي ناك يسرملا نأ ةيلذاشلا

 .هل هحتفو هّللا دييأتو

 ءاهب اًميدصتو ءاهل اًدييأت اهدرون ال ةقلتخملا صصقلا كلت درون ذإ نحنو

 لالغتساو «بيغلا ملعل علطتلاب نيمرغم موقلا نأ نيبن ىتح اهدرون امنإو

 ىتح تيم مهباطقأ نم تومي الف «مهلاوقأو «مهتافرصت دييأت يف تاماركلا

 هللا نأو «هدعب بطقلا هنأ ىلع هَّللا هعلطأ دق هخيش نأ معزيو رخآلا جرخي

 هتيالوب رقيو «ةقلتخملا صصقلا كلتب نيكسملا ديرملا عنتقيف ءهل حتفيس

 هللا ءاطع نبا نكمتب تربخأ يتلا تاؤبنتلا كلت نمو «تاماركلا كلت درجمب

 هذيملتل يسرملا سابعلا وبأ لاق : يلي ام ةيعرشلا مولعلاو ,فوصتلا سيردت يف
 نبا لاق «نيبهذملا يف اًيتفم ننوكتل تمزل نئل هللا وف «مزلا » : ِهَّللا ءاطع نبا
 لهأ بهذمو ءرهاظلا ملعلا لهأ :ةعيرشلا لهأ بهذم :ديري :هّللا ءاطع

 نإ ملكتتو ” :يسرملا لوقي رخآ صن يفو ؛''5؛ نطابلا ملعلا لهأ : ةقيقحلا
 ربخأ ام ناكف » : صنلا اذه دعب هللا ءاطع نبأ لاق .«نيملعلا يف هللا ءاش

 يف هردصأ انأو «هقفلا يف هنوردصي مه» :يسرملا هنع لاقو «'"”هب

 نبا نإف «يلمعلا قيبطتلا اهصقني ةقباسلا ىواعدلا هذهو :تلق « "00 فوصتلا

 ١47-١148. :ص ننملا فئاطل )١(
 ١1554. :ص ننملا فئاطل (؟)

 ١154. :ص ننملا فئاطل 6



 هنا ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نزو اهل نكي ملف ةعيرشلا مولع امأو ,فوصتلا مولعب لغتشاو سرد امنإ ءاطع

 .ةيملعلا هتامامتها تسكع تافلؤم نم هكرت ام كلذ دهاشو «مولعلا كلت

 ام ةيعرشلا مولعلا سيردت نود فوصتلاو ظعولاب هلاغشنال دهشي كلذكو

 ةرهاقلا ىلإ ةيردنكسالا نم لحر هنأ اوركذ دقف «هسيردت نم نومجرتملا هركذ

 جات مخيشلا نطوتساو » : ''”يكبسلا نبا لاق ءظعولاب لغتشيلو ءاهيف ميقيل

 نم هلصأو» : يوانملا لاقو 0"( مهدشريو ءسانلا ظعي «ةرهاقلا نيدلا

 ."”(مهدشريو «سانلا ظعي راصو ءرصم نطق مث «ةيردنكسإلا
 رجح نبا دروأ دقف «رهزألا عماجلاب سيردتلا ىلوت هنأ نومجرتملا ركذيو

 جزمو سوفنلا حوري مالكب يسرك قوف رهزألا عماجلاب ملكتي ناكو ١ :هصن ام

 ناك » : يدفصلا لاقو «''”"«هعابتأ رثكف ملعلا نونفو فلسلا راثآب موقلا مالك

 ىلع ملكتي «قوشلا ىلإ قّوَّسو سفنلل حيورت همالك يفو «قوذ هل اًحلاص الجر
 فلسلا راثآب ماملإ هلو «عماوجو لالغأب نيقراملا ديقيو «عماوجلا يف يسرك

 نم اًريثك قوش حئافلا رطاعلا هميسن به اذإ «ةيفوصلا مالكو «حلاصلا

 هيلعو «لئاضفلا يف ةكراشم هلو «بونذلا نم اًريزغ عومدلاب احمو «بولقلا

 ن لئالدو ءاميس حالصلل

 سورد هل تناك ةمجرتلا بحاص نأ ىلع لدت ةقباسلا لوقنلا هذه : تلق

 خرؤملا «ةاضقلا ىضاق رصن وبأ «يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع :وه )1١(

 ىلإ هبسن ءاهب يفوتو ءاهنكسف هدلاو عم قشمد ىلإ لقتناو «ةرهاقلا يف دلو «ثحابلا
 .ةيرجه ا/ال١ ةنس يفوت «ةيعفاشلا تاقبط بحاص وهو ءرصمب ةيفونملا لامعأ نم (كبس)

 .478/6 :عماللا ءوضلاو 21814 /4:مالعألا :رظنا

 )١( :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 55-7/9.

 ٠١. /" :ةيردلا بكاوكلا 699

 75/١"7. :ةنماكلا رردلا (:)

 .547 :ص رصنلا ناوعأو رصعلا نايعأ (5)
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 انه نمو «فوصتلاو «ظعولا يف تناك سوردلا هذهو «ةرهاقلا ةنيدمب ةماع

 هيدي ىلع نيديرملا جورخو «يلذاشلا ركفلا رشن يف هللا ءاطع نبا رود ملعن

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا رشنل نيسمحتملا ةاعدلا راشتناو

 مولعلا يف هتناكم ةفرعم اندرأ ولو «فوصتلا سيردت يف هتلزنم يه هذه

 ثيدحلا و ريسفتلا يف همالك ىلإ رظنلا الإ انيلع امف ءاهسيردتو ةيعرشلا
 يف » :ناونعب اياب ''"(ننملا فئاطل) هباتك يف دقع دق هنإف ريسفتلا امأف .يوبنلا

 بسنو ««اهاوحف راهظإو ءاهانعم نييبت ىلع ملكت ىلاعت هللا باتك نم تايآ

 ءطقف نيصن يلذاشلا نعو ءاّريسفت نيثالث يسرملا هخيش نع بابلا اذه يف

 نع ىنعملا ليحي يذلا ..ينطابلا يفوصلا ريسفتلا نم يه ريسافتلا هذه لكو

 ريغب هّللا ىلع لوقتو تاصرخت يه امنإو «عراشلا اهدري مل يناعم ىلإ ؛ةرهاظ

 نع هدروأ ام كلذ ىلع ةلثمألا نمو «ةيعارصم ىلع ةقدنزلا بابل حتفو .ملع

 أوُحبذَت نأ ْمُكرمأَي هلأ َّنِإ هيمْوَقِل ئموُم َلاََق ْدِإَو :ىلاعت هلوق ريسفت يف يسرملا
 و

 لاق «[307:ةرقبلا ةروس] 4تريلهتلا نم نوكأ نأ هاب ُدوُعَأ َلاَم وده انُدهَتكَأ اوّل َُرَِب
 نم كلذ ريغو - ""«اهحبذب كرمأ هّللاو ءهسفن ناسنإ لك ةرقب ١ :يسرملا

 مهمالك يف اًندحبم اهل صصخأ فوس يىتلاو ءاهنع عفاد يتلا ةينطابلا ريسافتلا
 .©ةعيرشلاو ةقيقحلا نع

 باتك وهو ءهبتك رهشأ ىلإ رظنلاب الإ كيلع امف ثيداحألاب هتفرعم امأو

 اًريثك دروأ لجرلا نأ دجتل اهقاس ىتلا ثيداحألا ىلإ رظنلاو «(ننملا فئاطل)

 ."“”اهل لصأ ال يتلا ةعوضوملا ثيداحألا نم

 )١( :ص نئنملا فئاطل :رظنا ١١/١-186.

 ”١97. :ص ننملا فئاطل (0)

 )*(  :ص نئملا فئاطل 187.

 - :ثيدحو 215 :ص نئملا فئاطل ؛ ليئارسإ ينب ءايبنأك يتمأ ءاملع» :ثيدح :رظنا (4)



 0 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :هتناكم :ادناث

 ءةصاخ ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ةريبك ةناكم يردنكسلا هّللا ءاطع نبا لتحي

 يتلا بتكلل هفيلأتب ةقيرطلل يقيقحلا رشانلا ربتعي وهف ءامومع ةيفوصلا دنعو
 نم ةيلذاشلا ميلاعتل هحاضيإ كلذكو «يسرملاو «يلذاشلا ةريس اهيف حضوأ

 اًمومع ةيفوصلاو «ةصاخ ةقيرطلا عابتأ صرح انه نمو «ةيفوصلا هبتك لالخ

 .هتناكم نايب ىلع

 بيغلا ىلع علطا يذلا «يسرملا هخيش هتناكمب داشأ نم لوأ نأ نوركذيو

 مولعو «ةعيرشلا مولع يف نكمتلا نم هذيملت لاح هيلإ لؤي ام فرع ىتح
 يعدي ىتح بطق تومي نأ امف «مهنديد نم اذهو «نومعزي امك ةقيقحلا

 كلذ يف نودرويو «هتوم لبق هتناكمب ربخأ دق هخيش نأ ديدجلا بطقلا
 يهن دق ءانثو ءولغ اهلكو ءهسفن نع بطقلا هلقني يتلا حئادملاو «تاماركلا

 .سانلا نيب اهلقنب رخافتلا نع الضف «نيرخآلا نم اهعامتسا نع دبعلا

 : هَّللا ءاطع نبال يسرملا لوق كلذ نمف صوصنلا كلت ضرع قبس دقو

 «ميظع نأش كل نوكيل هّللاو ؛,نأش كل ننوكيل ِهّللاو «نوكت نأ ديرت ءيش يأ ١

 : هلوقل اًرقم هَّللا ءاطع نبا لاق ««!ذك كل ننوكيل هّللاو ءاذك كل ننوكيل هّللاو

 هنلعجأل هّللاو :  يسرملا هل لاقو 7« هركتن ال ام هناحبس هَّللا لضف نم ناكف ١

 «اوملظت الو مهوملظتف اهلهأ اهوعنمت الو اهوملظتف لاهجلا دنع ةمكحلاب اوملكت ال » -

 259 :ص ة؛ردكلا نوكي اهطسو يفو اهرخآو اهلوأ يتمأ ريخ » : ثيدحو «(38 : ص

 « ملعلاب ِهَّللا هايحأ نم الإ ارفاك يسميو انمؤم اهيف لجرلا حبصي نتف نوكتس» :ثيدحو
 ينعسو أم » : ثيدحو («(89 : ص ا هبر فرع دقف هسفن فرع نم ) : ثيدحو «الا : ص

 فوخ نكس نم » :ثيدحو «4894 :ص ؛ نمؤملا يدبع بلق ينعسوو يئامس الو يضرأ

 ,«184 :ص ؛ نطابو رهاظ ةيآ لكل » :ثيدحو ١١75 : ص ؛« هلمع عفري ام لق هبلق رقفلا

 ١96. :ص ا بالك اهبالطو ةفيج ايندلا 7 :ثيدحو

 ١57. : ص نئنملا فئاطل )١(



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا «114/

 هنع لوقيو 7( نطابلاو .رهاظلا ملعلا ىف هب ىدتعي مّللا لويع نم اًئيع

 لاق «« هللا ىلإ وعدي اًيعاد نوكي ىتح باشلا اذه تومي نل » :اًضيأ يسرملا

 لاقو ."!«دمحلا هَّللو خيشلا لاق امك ناكف » :هلوق ىلع اًقلعم هَّللا ءاطع نبا

 اي :لاق هيلع تملس املف هئاقلل انجرخف ءرفسلا نم اًموي مدقو » : هَّللا ءاطع نبا
 نيب كاّهبو «هئايلوأ ليبس كب كلسو ءكب فطلو «كل هللا ناك ءدمحأ

 ال هنأ تملعو «ءاعدلا اذه ةكرب تدجو دقلف » :هّللا ءاطع نبا لاق «« هقلخ

 ."07( هقلخ ٠ نيب كاهبو هلوقل 0 دارم ينأو ءقلخلا نع لا

 سل لع ديعلا ضخ ال « هسفن

 .! هنم

 نم هنودروي ام مهخيش ةناكم نايب يف ةيفوصلا هكلسي يتلا قرطلا نمو

 ةيفوصلا لوقع نكلو «ءبذكو ءولغ اهلك تاماركلا هذهو «مهل تامارك

 : هنع لقن اممو «ءيشب اهيلع ضرتعت الو .اهلبقت

 «فاطملا ىف خيشلا ىأرف ءحجح هتذم الت نم كجر نأ » :هتامارك نم

 له :خيشلا نع لأس عجر املف «ةفرع ىفو «ىعسملا يفو ماقملا فلخو

 لاقف هيلع ملسو «هيلإ لخدف ءال :اولاقف ؟جحلا يف هتبيغ يف دلبلا نم جرخ

 .كتيأر «يديس اي :لاق ؟لاجرلا نم هذه كترفس يف جحلا يف تيأر نم :هل

 رجح نم بطقلا يعد ول «ء.نوكلا ًالمي ريبكلا لجرلا :لاقو « مسبتف

 ( باجأل 3

 ) )1١:ص ننئملا فئاطل ١55.

 ص ننملا فئاطل (5؟) : ه١5.

 )*( :ص نئنملا فئاطل ١55.

 ) )5:ةيردلا بكاوكلا ”/  2٠١ص يمعطلل- ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو : 7 ١.



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ىتح دوه ةروس هدنعأرقف ءهربق راز '''مامهلا نبا نأ » : اضيأ هتامارك نمو

 ةروس] 46 ديس مو قس ىلا © 1 ف هند الإ ٌُسَفَت 1 كان أَي موي# ٠ هلوق ىلإ لصو

 انيف سيل «لامك أي : لاع توصب | هللا ءاطع نبا] ربقلا نم هباجأف ٠١١0[(« :دوه

 (« كانه نفدي نأب ىصوأف «يقش ةفإ

 .هسلجم اودصق ةثالث نأ » :اولقنف ءرودصلا يفخت ام ةفرعم هتامارك نمو

 «يلصأ انأ :رخآلا لاقو «تدرجتل ةلئاعلا نم تملس ول :مهدحأ لاقف

 «ينيضرت ام يتالص نإ :ثلاثلا لاقف «ةرذ حالصلا نم دجأ الو .موصأو

 نم سانلا نمو :همالك ءانثأ يف لاق هساجم اورضح املف «يبر يضرت فيكيف

 .270 هنيعب مهمالك داعأف «لوقي

 هيف ىري هللا ءاطع نبا نع بيغلا ةفرعم ءاعدا يف رخآ صن ىلع تفقو دقلو

 «خيشلل اوخضريو «فوصتلا اولبقي ىتح نيديرملا لوقع لغتست فيك ئراقلا

 خيشلا ىلإ تئج » :هلوق هللا ءاطع نبا ذيملت قليملا نبا نع يعفايلا ركذ دقف

 نأ ديرأ «يديس اي :هل تلقف «يكلاملا يلذاشلا هَّللا ءاطع نب نيدلا جات
 : لاقف «يعفاشلا بهذم بحأ ينإف «يبهذم ىلع ينكرتت نأ طرشب كبحصأ

 أ*!( بطق ىتح يعفاشلا تام ام هنأ يهو «ةديوز كديزأو (معن

 لامك «يردنكسالا مث يساويسلا «دوعسم نب ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم :وه )1١(

 ريسفتلاو تانايدلا لوصأب فراع «ةيفنحلا ءاملع نم «مامإ : مامهلا نباب فورعملا «نيدلا

 مجعمو 2700 /5:ىيلكرزلل مالعألا :رظنا .(ه١85) ةنس يفوت «هقفلاو ضئارفلاو

 514/٠١. :نيفلؤملا

 ١١5. :ص ىمعطلل- ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو ٠١. /” :ةيردلا بكاوكلا (؟)

 ١//1 1١-2٠١8 :ملاطلا ردبلاو 2١19/5 :بهذلا تارذشو «””؟١/15 :ةنماكلا رردلا ()

 يردنكسلا ِهَّللا ءاطع نبا هباتك يف ةماركلا هذه ريربت يف ينازاتفتلا ءافولا يبأ فلكت رظناو
 ل٠ :ص هفوصتو

 ”١6/5-١5. :نانجلا ةآرم (4)



 :كلذ نمف ؛هيلع نيخرؤملاو .ةيفوصلا ءانث امأو

 مامإ ءريبخلا هّللاب فراعلا ءريبكلا خيشلا يفوت اهيفو » :يعفايلا لوق

 ةعيرشلا نكر «ةقيقحلا ناسلو ؛ةقيرطلا ليلدو «نيقيرطلا حضومو «نيقيرفلا

 يبأ بحاص ؛يردنكسإلا يلذاشلا هللا ءاطع نب نيدلا جات «ةعيفرلا ةرهطملا

 ىلإ ةيانعلا هتبذج مث «ةيفوصلا ىلع ركني ءاّملاع ءاهيقف ناك «يسرملا سابعلا

 هب عفتناو «يسرملا سابعلا ابأ خويشلا خيش بحصف ؛ةيضرلا مهتقيرط عابتإ

 .''"« هيلع نيركنملا نم ناك نأ دعب ؛هيدي ىلع هل حتفو

 مدقو «تاماركو «تاراشإ بحاص ءافراع ءاّمامإ ناكو » : يكبسلا لاقو

 يبأ خيشلا ذيملت «يسرملا سابعلا ابأ خيشلا بحص .فوصتلا يف خسار

 « سانلا ظعي «ةرهاقلا نيدلا جات خيشلا نطوتساو هنع لخأو .ىلذاشلا نسحلا

 هه
 ( ةعيدبلا تاملكلا هلو ءمهدشريو

 يلإ نورظني ال مهف «برغتسمب سيل ةيفوصلا نم ءارطإلاو حدملا اذهو

 الو لب ءأطخلا مهيلع نوزيجي ال ءسيدقتو ؛ولغ اهلك ةرظنب الإ قرطلا خويش
 .مهل ةفلكتملا راذعألا قيفلتو «مهل بسني أطخ لك ريربت بجي امنإو «نايسنلا

 ءاطع نبا نأ ىلع ديكأتلا هيف صن ىلع تفقو هيف ىلاغملا حدملا اذه عمو

 هبذك فشكتي ناك ءاعدالا اذه نأو «سانلا عم بيغلا ةفرعم يعدي ناك هّللا
 هنأ ءارزولا دحأ نع "رجح نبا اهدروأ يتلا ةصقلا يف امك «تاقوألا ضعب

 نأ يتراشب لعجاو «مانملا يف كي يبنلا ىرت ةليللا » :هل لاقف هّللا ءاطع نبا هراز

 ) )1١:نانجلاةآرم 7197-545/4.

 ١١١-1١١57. :ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت :رظناو «177/9-5715 :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (0)

 هرصع نايعأ هل دهش ؛ظفاحلا مامالا «ينالقسعلا رجح نب دمحم نب ىلع نب دمحأ :وه 020

 تارذش :هتمجرت يف رظنا ه8507 ةنس يفوت «يرابلا حتف :هتافلؤم مظعأ نم .ظفحلاب

 .81/ ١/ : علاطلا ردبلا 2.77١ /8/ :بهذلا



 2« ةيلذاشلا هتقيرطو «, هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ةصقلا اذه قاس دقو «'''(هنع افع ىتح هب فطلتي ريقفلا لزي ملف ءهبرض

 وهو «لاجرلا نم سيلو «لاتحم وهف اذه حص اذإو » :اهدعب لاقو '"”يناكوشلا

 ةفوصتم نم ريثك جهلي يتلا هللا ءاطع نبا مكحب ةروهشملا مكحلا بحاص

 فقن ِهَّللا ءاطع نبا ةناكم نع مالكلا ةياهن لبقو «"””«اهنم تاملك ظفحب اننمز

 هللا ءاطع نبا ىلع يبهذلا مامإلا وهو ؛«حلاصلا فلسلا زومر دحأ نم ءانث دنع

 معزيو ءانثلا اذه لقني مجرتم لكو ءاًئيدحو اًميدق ةيفوصلا ءانثلا اذهب حرف دقو

 ةقيقح ىلع فوقولا اندرأ اذإو ,فوصتلا زومر نم حيحصلا فقوملا وه اذه نأ

 هباتك يف رجح نبا الإ هوري مل ءانثلا اذه نأ دجن يبهذلل بوسنملا مالكلا اذه

 يف عفوو ( ةبيجع ةلالح هل تناك : ىبهذلا لاق » :لاق ثيح (ةنماكلا رردلا)

 يسرك قوف رهزألا عماجلاب ملكتي ناكو ...لئاضفلا يف ةكراشمو «سوفنلا

 رثكف .ملعلا نونفو «فلسلا راثآب موقلا مالك جرمو « سوفنلا حوري مالكب

 .(0( ريخلا اميس هيلع تناكو .هعابتأ

 هيلإ هتبسن يف كشأ رجح نبا نم يبهذلا ىلإ بوسنملا ءانثلا اذهو :تلق

 : بابسأ ةدعل

 خرؤم يبهذلا نأ عم «رجح نبا الإ يبهذلا نع صنلا اذه لقني مل هنأ - ١

 )١( :ةنماكلا رردلا 4/١؟".

 ةنس دلو «يلوصأ «هيقف .ثدحم ءرسفم «يناعنصلا «يناكوشلا يلع نب دمحم :وه (؟)

 2591/7 راطوألا لين :رظنا .ه ١565٠ ةنس ءاعنصب ىفوت «ةريثك تافنصم هل ءه */١١1

 ْ 5١4. /7 علاطلا ردبلا

 ١//1١١19-1١8. :علاطلا ردبلا 6(

 نم هدعب ءاج نم لك لقنلا اذه يف رجح نبا ىلع دمتعا دقو 5/١”"2 :ةنماكلا رردلا (4)

 رصم كولم يف ةرهازلا موجنلاو ١5/5., :بهذلا تارذش :رظنا :ةيفوصلاو نيخرؤملا |

 58٠. /8 :ةرهاقلاو



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا «(14/7

 مالك لقني امنإف ءاطع نبال مجرت نم لكو «فيلأتلا دنع هبتكل عجري خرؤم لكو
 .يبهذلا تافنصم نم ءيش ىلإ مهنم دحأ عجري ملو «رجح نبا نع القن يبهذلا

 الإ يبهذلا هل مجرتي ملو «يبهذلا بتك نم ءيش يف صنلا اذه دجأ مل -1

 نيدلا جات ركذملا فراعلا خيشلا رصمب تامو » :هلوق يهو «.ةرصتخم ةمجرت

 ."0(ىسرملا سابعلا يبأ بحاص يناردنكسالا هللا ءهطع نب دمحم نب دمحأ

 يعفايلا نأ ةرصتخملا ةمجرتلا هذهب الإ هل مجرتي مل يبهذلا نأب دهشيو -'

 يبهذلا مذ هللا ءاطع نبا ةمجرت دروأ امل -ةيلذاشلا ةقرفلل بصعتملا يفوصلا-

 رخاذلا هرحب نع اًكرات «ظافلألا هذه ىلع هتمجرت نم ترصتقا دقو » :لاقف

 عيفر نم ضفاخلا «هتمجرت يف يبهذلا لوق ىلع رصتقأ ملو ء«ضاخي ال يذلا
 نيدلا جات روكذملا فراعلا خيشلا رصمب تام اهيفو :هلوق ينعأ «هتبترم

 ىهتنا يسرملا سابعلا يبأ بحاص يردنكسالا هللا ءهطع نب دمحم نب دمحأ
 .يعفايلا هركذل هللا ءاطع نبال يبهذلا نم حدم كانه ناك ولف «"”« همالك

 مالك وه يبهذلل رجح نبا هازع يذلا مالكلا نأ يل رهظي يذلاو -4

 نم عقو اذه نأو «(تايفولاب يفاولا) باتك بحاص «'””يبهذلا ذيملت يدفصلا

 نأ لوقلا اذه دكؤيو «خاسنلا نم أطخ وأ ءوهسلا هجو ىلع رجح نبا مامالا

 ىلإ رجح نبا هازع امم ابيرق اًمالك هَّللا ءاطع نبال هتمجرت يف لقن يدفصلا

 ىلع ملكتي ءاحلاص الجر ناك » :هّللا ءاطع نبا نع يدفصلا لاق دقف «يبهذلا

 راثآو «ةيفوصلا مالكب ةفرعمو «قوذ هلو ء,نسح مالكب عماجلا يف يسرك

 يف ةكراشم هل تناكو «بولقلا يف عقو اهل ةبذع ةرابع هلو «فلسلا

 ) )1١:ربعلا لويذ نم 58/5.

 :نانجلاةأرم (؟) 55/4؟7-/١89.

 ) )0:ةنماكلا رردلا رظنا .ىبهذلا ذيملت هنأ رجح نبا ركذ ؟7١87/7.



 ةيلذزاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 مث «يبهذلا نع رجح نبا هدروأ امم هظافلأ يف بيرق صنلا اذهف «''"' لئاضفلا

 .هنع يدفصلا هذيملت كلذ لقنل ءاطع نبا ىلع ىنثأ يبهذلا ناك ول

 نيذلا ةيفوصلا ىلع ينثيل ناك ام يبهذلا مامإلا نأ اذه انلوق ببسو -ه

 خيشل ايداعم ناك نمم هّللا ءاطع نبا نأو ةصاخ «حلاصلا فلسلا جهنم نوفلاخي

 .""'ةيميت نبا وهو يبهذلا

 :هتافلؤم :اًفلاث

 يف قبس امكو «ةيلذاشلا مولعل نودم لوأ وه يردنكسلا هللا ءاطع نبا ربتعي

 لجرلا ءاج املف «بتكلا نم اًئيش افنصي مل امهنإف يسرملاو «يلذاشلا ةمجرت

 فنصي ملو ,'"''فوصتلا يف اهلك بتكلا نم ةعومجم عضو ةقيرطلا يف ثلاغلا

 ملع : نيملعلا يف اًمدقم ناك هنأ مهئاعدا عم ةيعرشلا مولعلا يف بتكلا نم اًئيش

 .نطابلا ملعو ءرهاظلا
 دعب قورز اهركذف هَّللا ءاطع نبا اهفلأ يتلا بتكلا ةقيرطلا عابتأ ددع دقو

 .ننملا فئاطل و «ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا :يهو) :هل مكحلا باتك ركذ

 ."“”(درفملا مسالا يف درجملا لوقلاو «حالفلا حاتفمو «سورعلا جاتو

 يف ريونتلا :ةسمخ فيلأتلا نم هلو :مكحلا حرش يف ةبيجع نبا لاقو

 يبأ خيشو سابعلا يبأ خيشلا بقانم يف ننملا فئاطلو «ريبدتلا طاقسإ

 ةيفيكو «ركذلا يف حالفلا حاتفم و ءاهنم فلؤم وهو سورعلا جات و ,نسحلا

 )١( :تايفولاب يفاولا 89-78/4.

 . ١7/١ : علاطلا ردبلاو 2١9/5 :بهذلا تارذشو 714/١”7« :ةنماكلا رردلا (؟)

 نيفراعلا ةيدهوو 05370 ١/ :نونظلا فشك :ىيف هللا ءاطع نبا تافلؤم نم ةلمج رظنا ()

 نيفلؤملا مجعمو 2484/5 :ناملكوربل يبرعلا بدألا خيراتو 2٠١/١ :يدادغبلل

 .,/4 :ص ينازاتفتلل هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا و 7065 ١/ :ةلاحكل
 ١"7. :ص ةيئاطعلا مكحلا ىلع قورز حرش ؟()



 فيرعتلا يتأي فوسو «''”«درفملا مسالا يف درجملا لوقلا اًضيأ هلو ءكولسلا

 .ليصفتلا نم ءىشب ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم نع مالكلا دنع بتكلا كلتب
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 ّيرضت> ىج لج
 ىسييورت» نسج سك

 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .هذيمالتو :هخويش مهأ :ثلاثلا بلطملا

 :هخوبش ء:الوأ

 ءريسيلا رزتلا الإ ِهَّللا ءهطع نبا خويش نع مجارتلاو «خيراتلا بتك ركذت مل

 عمس ١ :هلوق يف هللا ءاطع نبال ةمجرت دنع رجح نبا كلذ يف ملكت نم عسوأو

 .بدألاو هقفلا يف كراشو «ينوزاملا ييحملا ىلع وحنلا أرقو «يهوقربألا نم

 ابأ الإ هخويش نم ركذي مل هنإف هللا ءاطع نبا امأو «6'2 يسرملا بحصو

 هخويش تحت اوجردي نأ نكمي نيذلا ءاملعلا ضعب ىلإ راشأو «يسرملا سابعلا

 . هنايب يتأيس امك

 ١- يسرملا سابعلا وبأ :

 هّللا ءاطع نبا خيش وهو «يسرملا سابعلا يبأ نع لصفملا مالكلا قبس

 : هنع رجح نبا لاق «هنع لقنلا نم رثكأو «هب رختفاو «هيدي ىلع ىبرت يذلا

 .هبقانم فنصو «يلذاشلا بحاص «يسرملا سابعلا ابأ خيشلا بحص»

 يسرملا سابعلا وبأو «'' 'اًماع رشع ينثا هخيش بحص دقو «''"
 مهركذ يتأيس ام امأو «ةيلذاشلا ةقيرط كلس هيدي ىلعو «فوصتلا يف هخيش وه

 .اهلوصأ ضعب مهنع ىقلت نيذلا ةعيرشلا ءاملع مهف خويشلا نم

 ١- يهوقربألا ديؤملا نب دمحم نب قحسإ نب دمحأ :

 يف هللا ءاطع نبا هركذو «قبس امك هللا ءاطع نبا خويش يف رجح نبا هركذ

 ( هخي يش بقانمو

 )١( :ةنماكلا رردلا ١/ »514:بهذلا تارذش :رظناو 5/7١.
 دنع يوانملا رصتقا دقو ١/ 7١84« :ةيكزلا رونلا ةرجش :رظناو 4/١”"« :ةنماكلا رردلا (؟)

 .4/ :ةيردلا بكاوكلا .طقف يسرملا سابعلا يبأ ركذ ىلع هَّللا ءطع نبا خويش ركذ
 ١57. :ص نئملا فئاطل (9)
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 نم يفوت نميف ريثك نبا هل مجرتو «''”نيعضوم يف (ننملا فئاطل) هباتك
 وه .«يرصملا رمعملا دنسملا يهوقربألا» :لاقف (ها/١٠) ةنس يف نايعألا

 نب دمحأ يلاعملا وبأ نيدلا باهش .؛فلسلا ةيقب «ةلحّرلا دنسملا ليلجلا خيشلا

 يهوقربألا بلاط يبأ نب ليعامسإ نب ىلع نب ديؤملا نب دمحم نب قاحسإ

 ةنس نابعش وأ بجر يف زاريش دالب نم هوقربأب دلو «ءيرصملا مث يناذمهلا
 «نيريثكلا خياشملا ىلع ثيدحلا نم ريثكلا عمسو «ةتامتسو ةرشع سمخ
 جورخ دعب ةكمب يفوت ءاّظقيتم اًيطل اًنسح اًخيش ناكو ءتاخّيْشَم هل تجّرخو

 ."'" هللا همحر مايأ ةعبرأب جيجحلا

 ينالمكلا يتانزلا يناسملتلا رمع نب زيزعلا دبع نب هللا دبع نب دمحم -'
 :ينوزاملا

 هل مجرت دقو ءاّقباس رجح نبا ركذ امك وحنلا يف هللا ءاطع نبا خيش وهو

 ةمئأ نم ناك .هسأر يفاحب فورعملا «يوحنلا » :همسا ركذ دعب لاقف يدفصلا

 ...انامز ةيبرعلل ردصتو ...ةثام تسو تس ةئس ناسملتي دلو ...رغئلاب ةيبرعلا

 يف ناك ليقو «هغامد يف تناك ةرفحل هسأر يفاحب بقلو ...قلخ هب جرختو

 هآر ليقو «سأرلا فوشكم هرمأ لوأ يف ناك هنأل ليقو .(ح) هبشي ءيش هسأر

 رمأف :يفاح يسأرو :يندبل اذه :لاقف .هندبل اًددج ابايث هاطعأف رغثلا يف سيئر

 ."76( كلذ هم زلف ةمامعب هل

 : يطايمدلا فرش نب نسحلا يبأ نب فلخ نب نمؤملا دبع -4
 ثيدحو » :لاقف ةدحاو ةرم (ننملا فئاطل) هباتك يف هّللا ءاطع نبا هركذ

 )١( الا :ص ننملا فئاطل :رظنا 77.

 رردلاو 2١٠8 : ص ربعلا لويذو «غ5 /5 :بهذلا تارذش و 7١/١5”7« :ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 ١١54/١. :ةئماكلا

 1549-59٠0. /9” :تايفولاب ىفاولا (*)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبا : لوألا بابلا

 «نيثدحملا ةيقب ءظفاحلا «ماماإلا «خيشلا هب انربخأ يذلا روهشملا ةعافشلا

 يتءارقب يطايمدلا نسحلا يبأ نب فلخ نب نمؤملا دبع دمحم وبأ نيدلا فرش

 ."176 عمسأ انأو هيلع ةءارق وأ «هيلع

 ةمالعلا انخيش » :نايعألا نم (ها/5٠) ةنس يف يفوت نم يف ريثك نبا لاق

 ملاعلا «مامإلا «خيشلا وهو «يطايمدلا ءريبكلا «ظفاحلا «نيدلا ناهرب

 يبأ نب فلخ نب نمؤملا دبع دمحم وبأ نيدلا فرش نيثدحملا خيش « ظفاحلا

 ينعأ -نفلا اذه ءاول لماح «يطايمدلا ىسوم نب رضخلا نب فرش نب نسحلا
 «دانسإلا ولعو «ردقلاو «نسلا ربك عم «هنامز يف -ةغللا ملعو ثيدحلا ةعانص

 ددرتو «فيناصتلا راشتناو «فيلأتلا نسحو «ةياردلا ةدوجو «ةياورلا ةرثكو

 ."""( ةئامتسو ةرشع ثالث ةنس رخآ يف هدلومو «قافآلا رئاس نم هيلإ ةبلطلا

 : يناهبصألا نيدلا سمش -ه

 انخيش » :لاقف ةدحاو ةرم (ننملا فئاطل) هباتك يف هللا ءاطع نبا هركذ
 نيدلا سمش «نيملكتملا ةجح «نيرظانملا فيس ةمالعلا مامإلا
 ."7( يناهبصألا

 نيدلا سمش » :نايعألا نم (ه5848) ةنس يف يفوت نميف ريثك نبا لاق

 «يناملسلا دابع نب دمحم نب دومحم نب دمحم :لوصحملا حراش «يناهبصألا

 ترهتشاو «ءاهقفلا رظانو «ةئامتسو نيسمخلا دعب قشمد مدق «ةمالعلا

 «بدألاو ءوحنلاو «قطنملا يف ةديج ةفرعم هلو ...ثيدحلا عمسو «هلئاضف

 هيلإ لحرو ءامهريغو يعفاشلاو «نيسحلا دهشمب سردف رصم ىلإ لحر دقو

 نبا :رظنا .هّللا ءاطع نبا ويش نم ينازاتفتلا ءافولا وبأ ركذ دقو ؛07 : ص ننملا فئاطل 010(
 7١. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع

 2٠١5/٠١ :يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط :يف هتمجرت رظناو ١4//4٠« :ةياهنلاو ةيادبلا 6(؟)

 ١17/5. :بهذلا تارذشو ١7١-277 /* :ةنماكلا رردلاو

 ١175. : ص ننملا فئاطل )*( 
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 20 5 ١ ءا دم سلا
 ( ةنس نيعبسو نيتنث نع ةرهاقلا يف بجر نم نيرشعلا يف يفوتو «ةبلطلا

 دقتعي ناكو » :لاقف ءايلوألا يف هولغ ىلع لدي ام يكبسلا هنع لقن دقو

 ةمألا هذه يف نأ حصيأ «يديس اي :ةبلطلا ضعب ةرم هل لاق «ءايلوألا تامارك

 هللا اهمركأ ةمألا هذه «ينب اي :لاقف ؛ءاوهلا يف ريطيو ؛ءاملا ىلع يشمي نم

 نم تئش ام تبثأو «ةلاسرلاو «ةوبنلا ماقم اهئايلوأ نع فئاف هلي اهيبنب
 (96 قرا وخملا

 : شرعلا توقاي-"

 دبع لاقو «' 7( هللا ءاطع نب ١ جاتلا : : هنع لخأ » : : هتمجرت يف يوانملا لاق

 هركذو ,©©04 توقاي خيشلا ذيملت هللا طع نبا ةمجرت ىف ىنارعشلا باهولا

 خيشلا ينربخأو ١ :لاقف ةدحاو ةرم (ننملا فئاطل) هباتك يف هللا ءاطع نبا

 سابعلا يبأ ذيمالت نع مالكلا دنع هتمجرت تضم دقو , 000 توقاي فراعلا

 .يسرملا

 :هذيمالت

 ١ - يردنكسلا ' "الخام نب رمع نب دواد :

 لاق «"ةقيرطلا ىلع هّللا ءاطع نبا ةفيلخ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ هدعي

 ةآرمو «ء١؟7/8 :تايفولاب يفاولاو «097/5”7 :ربعلاو .7١/6١7:ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 إل ١# /4 : نانجلا

 1١٠١-1١. /8 :يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط 6(

 7/7”1٠١. :ةيردلا بكاوكلا (9)

 ٠١”. /؟ :ىربكلا تاقبطلا (5)

 ١15٠. :ص ننملا فئاطل (4)

 يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا .(يلخابلا دواد) مساب اًضيأ فرعيو «ءابلاب)الخاب :لاقي (1)

 ١18. :هفوصتو

 .57 :ص هقوصتو يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا :رظنا 60



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأآ : لوألا بابلا

 قيرط ىلع ملكتي ...فراع «يدمحملا ,"يمألا ١ :هتمجرت ىف يوانملا

 هيلإ تهتناو ؛هرصع يف ةقيرطلا خيش «موعلاو حبسلا ديجي مهرحب يفو «موقلا

 ,عرشلا يفانت يتلا هتاماركو «هرخافم ركذ يف لاقو «''”« رظنلاب نيديرملا ةيبرت
 ىلاو تيبب اًيطرش ناكو «نطاوبلا فشك يف اّيلاع اًماقم يطعأو » :همداصتو

 اهبذجو «هتيحل ضبق نإف :مهتمب يتأ اذإف «يلاولا هاجت سلجيو «ةيردنكسإ

 ."”«الف هردص ىلإ وأ ؛ءيرب وهف قوف ىلإ
 حرشب ةيضرملا ةفيطللا) هباتك «ةيلذاشلا ةفئاط نيب ةروهشملا هتافلؤم نمو

 .'*!(ها/ا”ا) ةنس ةيردنكسإلاب يفوت «(ةيلذاشلا بزح

 : يعفاشلا قليملا نبا -”

 «قليملا تنب نبا يلذاشلا دمحم نب مئادلا دبع نب دمحم نيدلا رصان :وه

 امنإو ءهقفلا يف ةمه هل نكت ملو ١ : رجح نبا لاق «قليملا نبا :لاقيف رصتخيو

 ناكو «هقوس قفنف «ةيلذاشلا قيرط ىلع ديعاوملا لمع .ظعولا ىناعتي ناك

 .بدألا يف رهمو «هيف تناك ةغالبل بطخلاو ءرثتلاو «مظنلا نسحي ءاّيكذ
 دمحت ملو ءرصم ءاضق يلو دقو 7( هتيص مظعو ءظعولا ببسب هعابتأ رثكو

 ناك يذلا هيز علق مث «هتباهم نم بولقلاب اًدوقعم ناك ام لحناو » : هتقيرط

 ىتح هلاعفو «هلاقم يف عفرتو «هوحنو نمثلا يلاغلا ريبكلا شاشلا سبلو «هسبلي

 ظ . ''"« ءاطعلا يف حشو ءوجلا دعصي داك

 )١( :ىربكلا تاقبطلا «أرقي الو بتكي ال اّيمأ ناكو »:ينارعشلا باهولا دبع لاق ١/511(

 :هلاوحأ ركذو «هلاوقأ نم ريثكلا هتمجرت يف ينارعشلا دروأ دقو ١/7074-75177,

 5٠١. /7” :ةيردلا بكاوكلا (0)

 5٠١. /7” :ةيردلا بكاوكلا (9)

 .7”15:يطويسلل ةاعولا ةيغب (5)

 ١57/26. :ةنماكلا رردلا (6)

 ١١/!14. :ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا (5)
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00 
 (هال91/) ةنس يفوت عهلزع دعب نيهأو «لزع مث

 ةرصن اهلك ىتلا ةبوذكملا ىؤرلا نم ةعومجم يعفايلا هنع لقن دقو

 هربخأ ايؤر يلازغلل ءايحاإلا باتكل هحدم يف يعفايلا ركذ دقف «هلهأو «فوصتلل

 «قليملا نبا نيدلا باهش خيشلا هب ينربخأ ١ :لاق يلذاشلا نع قليملا نبا اهب

 يسرملا سابعلا يبأ هخيش نع «يلذاشلا هللا ءهطع نب نيدلا جات هخيش نع
 «يبتك نم باتك ريغ يف هتركذو ...يلذاشلا نسحلا يبأ هخيش نع «يلذاشلا

 نأب ةماعلا ناسل يف فورعملا مهزرح نب نسحلا ابأ مامإلا نأ :هرصتخمو

 :مانملا يف لَك يبنلا ىأرف «هيف نعطيو «يلازغلا ىلع ركني ناك يبرغملا مزارح

 نسحلا وبأ خيشلا لاق .هدلجب ِكي رمأف «هيلإ هب ىكتشا دق يلازغلاب اذإو
 ."'”(هدلج ىلع رهاظ طايسلا رثأو تام موي تام دقلو :يلذاشلا

 دنسلا سفنب قليملا نبا نع يعفايلا اهركذ يتلا ةبوذكملا ىؤرلا كلت نمو

 ةياور ببسو » :يعفايلا لاق 2«( بطق ىتح يعفاشلا تام ام لاق هنأ » : قباسلا

 ءاطع نب نيدلا جات مامإلا خيشلا ىلإ تئج دق :لاق هنأ كلذل قيلملا نبا خيشلا

 ينكرتت نأ طرشب كبحصأ نأ ديرأ ؛يديس اي : هل تلقف «يكلاملا يلذاشلا هللا

 يهو «ةديوز كديزأو ( معن :لاقف «يعفاشلا بهذم بحأ ينإف «يبهذم ىلع

 بطقلا خيشلا ىلإ روكذملا دنسلاب كلذ ىور ,بطق ىتح يعفاشلا تام ام هنأ

 0 يلذاشلا نسحلا يبأ

 )١( :بهذلا تارذش :رظنا 5/ ,”8١:مالعألاو 5/ 184.

 : يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط : يف ةبوذكملا ةصقلا هذه رظناو ,”71-7/“ :نانجلاةآرم (؟)

 ةداعسلا حاتفمو 2707/7 :يصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالاو 27550 -8/5

 ."6١/؟ :هداز ىربك شاط دمحأل

 ١6/7-١5. :نانجلا ةآرم 699



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ١ يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 : يعفاشلا يكبسلا مامت نب يلع نب يفاكلا دبع نب يلع -'

 ذملتتو ءرصمب ملعلا بلطو أشنو «(ه5417) ةنس دلو «قشمد ةاضق يضاق

 ذاتسأ ناك » :ِهّللا ءاطع نبا ةمجرت يف يكبسلا نبا لاق هللا ءاطع نبا ىلع
 اهب ةاضقلا يضاق نيعو قشمدل لحر مث «''"©« فوصتلا يف دلاولا مامإلا خيشلا

 .ملعلا ةيعوأ نم » : يبهذلا لاق ءهدلول كلذ نع لزن مث «ةنس )١7( نم اًوحن

 ةيبرعلاو ءامهأرقيو لوصألاو ءهررحيو ثيدحلا ملعو «هررقيو هقفلا يردي

 يفوت "هيلع درلل بصتناو «ةيميت نبا ىلع ماق نمم وهو «'”«اهققحيو
 .'7(ها/07) ةنس ةرهاقلاب

© © 5 

 ١5. -77/4 :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (0)

 . 15/١ : يبهذلا مجعم 00

 ىلع درلل بصتنا دقو» :لاقو 877/١« :ةيميت نبا ىلع ةمئألا ءانث يف ةيكزلا ةداهشلا (0)

 " يكبسلا ىلع درلا يف يكنملا مراصلا ' :هامس ريبك دلجم يف يداهلا دبع نبا يكبسلا

 5١/١. :قباسلا عجرملا

 تارذشو 845717/١« :علاطلا ردبلا رظناو «507 ١5/ :ةياهنلاو ةيادبلا : يف هتمجرت رظنا (4)

 ١57/75١. :تايفولاب يفاولاو ٠١8/1١١« :ةرهازلا موجنلاو 18١« /5 :بهذلا
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 .ةقيرطلا ْف هرثأ :عبارلا بلطملا

 هل ناكو «ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ةريبك ةيمهأ يردنكسلا هّللا ءاطع نبا لتحا

 ةقيرطلل يقيقحلا رشانلا وه ربتعيف ءاهتاعد ةرثكو ءاهئاقب يف رثألا ربكأ
 نأ اذإ ءاهيسسؤم تومب ةقرفلا تيسنلو «ءاقبلا اهل بتك امل هالولو «ةيلذاشلا
 .نيديرملا نم امهدعب يتأي نمل امهبهذم يقبت اًبتك اوفلخي مل نيسسؤملا نيذه

 : ةيلاتلا طاقنلا يف ةقيرطلا ىلع هللا ءاطع نبا رثأ نايب نكميو

 قرطلا عيمج ةلسلس ءاهتناو «ةيلذاشلا ةقيرطلل ةوعدلا يف هرود ١-

 ظ :هيلإ ةيلذاشلا
 نإف » : هللا ءاطع نبا ةيمهأ نع هثيدح ضرعم يف ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق

 «ةيمالسإلا راطقألا نم اهريغبو ءرصمب ةقيرطلا رشن ةيحان نم ىرخأ ةيمهأ هل

 فلخ هنأ كلذ .دوهعلا نيقلت ثيح نم ةقيرطلا دنس يف ةيمهأ هل ىرخأ ةرابعبو

 يف هدعب نم هذيمالت رشتنا مث «نوريثكلا هنع ىقلتف ,دوهعلا ءاطعإ يف يسرملا

 ةيلذاشلا قرطلا عيمجو «ةيلذاشلا ةقيرطلاب اورشبيل ىرخألا ةيمالسإلا راطقألا

 توقاي خيشلا ىلإ وأ «يردنكسلا ىلإ امإ دنسلاب عجرت رصمب نآلا ةدوجوملا
 يبرعلا برغملاب ةدوجوملا ةيلذاشلا قرطلا مظعم امأ «يسرملا ذيملت يشرعلا
 ."'" هللا ءاطع نبا ىلإ دنسلاب عجرتف

 يف هنع مالكلا قبس ام ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلع هللا ءاطع نبا رثأ نيبي اممو

 يسرملا ملع ثراو حبصأ هنأو «هتناكم نايب نع ثيدحلا دنع يناثلا بلطملا

 ثدحملا يفوصلا ركفلا اذه رشنل ىعس كلذلو «هدعب نم هتقيرط ىلع مئاقلاو

 «ةرهاقلا ىلإ ةيردنكسإلا نم هليحر رسفي ام اذهو «ةيرصملا دالبلا عيمج يف

 )١( :ص هفوصتو يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا 50-094.



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا ويبأ : لوألا بايلا

 عماجلاب ظعولا و سيردتلاب لغتشيل و -ةيرصملا دالبلا ةمصاع يهو- اهيف ميقيل

 - .هركذ يقبو .همسا رهتشاو «هعابتأ رثك كلذلو ءرهزألا

 ملكتي ناكو ...هنامز يف ةيفوصلا ناسل ىلع ملكتملا ناكو » : رجح نبا لاق

 ناك » :بهذملا جابيدلا يف ءاجو ا ةديدع فيناصت كلذ ىف هلو سانلا ىلع

 .هقيرط اوكلسو «ريثك قلخ هب عفتنا اظعاو «فوصتلا لهأ ةقيرط ىلع اًملكتم
 دي ةقيرطلا يلذاش ناكو

 :ةيلذاشلا مولع نيودت يف هرود -؟
 فلؤم ملعأو لوأ هرابتعاب ةيلذاشلا ةقيرطلا مولع نيودت ءاطع نبا ىلوت

 ىتش ىلع ةيفوصلا هب نتف يذلا (مكحلا) هباتك ىلإ ةفاضالابف «يلذاش

 مهريغو «ةيلذاشلا دنع ةسدقم تلظ ىرخأ اّبتك هللا ءاطع نبا كرت «مهقئارط

 فئاطل)و «(سورعلا جات)و «(ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا) :لثم .مويلا ىلإ

 ,(يلذاشلا نسحلا ىبأ هخيشو ىسرملا سابعلا ىبأ خيشلا بقانم ىف ننملا

 ظ .اهب فيرعتلا قبس ىتلا بتكلا نم اهريغو

 تافنصم فنص نم لوأ وه» : هللا ءاطع نبا نع ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق
 يف ةغلابلا هتيمهأ تءاج انه نمو «ةيلمعلاو «ةيرظنلا ةقيرطلا نايب يف ةلماك

 ."”«هدعب ءاج نم لكل اهدعاوقبو ءاهب فيرعتلاو «ةقيرطلا

 :اهيسسؤمو ةقيرطلا باطقاب نيديرملا فيرعت يف هرود -"

 الو ء,فوصتلا يف تافنصم ىيلذاشلا كرتي ملو » : ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق

 ضعبو «فوصتلا يف لاوقأ هافلخ ام لكو .يسرملا سابعلا وبأ هذيملت

 ءامهلاوقأ عمج نم لوأ وه هللا ءاطع نبا ناكو «بازحألاو «ةيعدألا

 .19/5 :بهذلا تارذش :رظناو 585/1١”« :ةنماكلا رردلا )١(

 18٠١. /4 : ةرهازلا موجنلاو 2778/4 :تايفولاب ىفاولا :رظناو للى :بهذملا جابيدلا ف

 .094 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا 6(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا م

 ةيلذاشلا ةقيرطلا ثارت كلذب ظفحف ءامهل مجرتو ءامهتيعدأو ءامهاياصوو

 بأ خيشلا بحص » :رجح نبا لاقو «''”« ثارتلا اذه عاضل هالولو «يحورلا

 .27( هخيش بقانمو «هبقانم فنصو «يلذاشلا بحاص يسرملا سابعلا

 :ةيفوصلا نع عافدلا يف هرود - 4

 كرت امو «هلبقو ء«هرصع يف فوصتلا نع اًيمتسم اًعافد ِهَّللا ءاطع نبا عفاد

 سوؤر تايرفكل هريربت كلذ نمف «هكلس الإ كلذ ىلع هدعاسي ليبس نم
 .مهتقدانزل هحدمو «ةيفوصلا تالالضل هريرقتو هلالدتساو «ةفوصتملا

 نع اًلضف «ضارتعالا رطاخ درجم هسفن هل لوست نم لكل هفيوختو هريذحتو
 :اهنم «ةريثك كلذ نيهاربو «هب ةرهاجملا

 : مهتالوقمل هريرقتو «ةيفوصلا ةرصن يف بتكلا هفيلأت :الوأ

 سابعلا ىبأ خيشلا بقانم يف نئملا فئاطل) هباتك لاثملا ليبس ىلعو

 يلذاشلل ةمجرت باتك نع ةرابع وه يذلا (يلذاشلا نسحلا ىبأ هخيشو ىسرملا

 اهيف ررقو «ةيفوصلا اهب رصن ةمدقم هل عضو كلذ عم هنأ الإ ,يسرملاو

 نأو «ةيدمحملا قيقحلا نم ءايلوألا دلم نأ :ررقف ءاهب اوزيمت يتلا مهدئاقع

 .ةيفوصلا دنع ةيالولا موهفم يف الصف دقعو «توبثلا ةمئاد ةيالولا راونأ

 ,"”فوصتلا ثحابم نم كلذ ريغو «ءايلوألا تامارك يف الصفو ءاهماسقأو

 راكذألا يف فلأ دقف «ةيفوصلا ةرصن يف تناك اهفلخ يتلا هبتك لك كلذكو

 .""”ربجلاب لوقلاو «'””سفنلا بيذهتو «'*””ةيفوصلا

 .08 :ص هفوصتو يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا 000

 ."؟١/78 :ةنماكلا رردلا (؟)

 .١١م8-ه7 : ص ننملا فئاطل ةمدقم رظنا (*)

 .حاتفلا ميركلا ركذ يف حالفلا حاتفم (:4)

 .سوفنتلا بيذهت ىلإ يواحلا سورعلا جات و «ةيئاطعلا مكحلا (5)
 .ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا (5)



 يا ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبآ : لوألا بابلا

 : ةيفوصلا تايرفكل هريربت : ايناث
 امل هريسفت يف » :ناونعب (نئملا فئاطل) هباتك يف اًباب هَّللا ءاطع نبا دقع

 نم ركذو ««قئارطلا لمجأ ىلع كلذ هلمحو «قئاقحلا لهأ مالك نم لكشأ

 ءايبنألا فقو اًرحب تضخ » : ''"يماطسبلا ديزي يأ لوق كلذ ةلمج

 .عرشلل ةفلاخملا مهتالوقم نم كلذ ريغو «''"« هلحاسب

 : ةيفوصلا رابكل هحدم :اًثلاث

 نبا نع همالك دنع يعفايلا لاق «يبرع نبا ىلع هؤانثو هحدم كلذ نمو
 هللا ءاطع نب جاتلاو «يناهبصألا مجنلاك ةفئاط همظعو هحدم دقو :يبرع

 ديزي يبأ نع روهشملاو :هيف لاقف يماطسبلا ديزي ابأ حدمو 27( امهريغو

 ىلع ىنثأ كلذكو «'*06 بدألا لامكب مايقلاو «ةعيرشلا مسارمل ماتلا ميظعتلا

 .امهريغو ('"”""يبساحملا ثراحلاو «'*”يذمرتلا ميكحلا

 : ةيفوصلا دقتني نم لكل هفيوختو هديدهت : اًعبار

 باتتكلا ةمدقم يف لاقف هب همتخو كلذب (ننملا فئاطل) هباتك حتتفا دقو

 مدختسا نم لوأ وهو «ملسأف ايسوجم هدج ناك «ديزي وبأ «يماطسبلا ىسيع نب روفيط :وه )1١(
 :رظنا .ه١171 :ةنس يفوت «هللا تاذب داحتالا هنم دصقي يذلا يفوصلا هانعمب ءانفلا ظفل

 770 / : مالعألاو 2« 85/17: ريسلاو 237514 /” :نازيملا ناسل

 ”١١7, : ص ننملا فئاطل :رظنا ()

 هنع ىور دقو 187/57«2 :بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن : باتك يعفايلا نع هلقن 2

 .186 21١ : ص ننملا فئاطل :لاثملا ليبس ىلع رظنا ؛هبتك نم ريثك يف ءاطع نبا

 1١7. :ص ننملا فئاطل (45)

 ١77. :ص نئملا فئاطل :رظنا (5)

 51١5. : ص ننملا فئاطل ()

 «ةرصبلاب دلو .,ثدحم ؛هيقف «ملكتم ء.يفوص «يرصبلا «يبساحملا دسأ نب ثراحلا :وه 260

 قالخالا يف ةياعرلا «رابتعالاو ركفتلا :هفيناصت نم «هتقبطو نوراه نب ديزي نع ثدحو

 .174/7:بيذهتلا بيذهتو 2١7١/8 :ريسلا :رظنا .ه7 57 ةنس دادغبب يفوت .دهزلاو



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا ش هيكل

 ةمئاطلا هذه هب عفتنت نأ كلذب تدصقو ) : باتكلا فيلأت ببسل هركذ دنع

 اًييصن هل هللا مسق نم ةفئاطلا هذه لاوحأب نمؤيل ءاّمومع مهريغو ءاصوصخ

 «فارتعالا ىلإ بذكملا عجريلو «ةيادهلا نم اًرون هباق يف لعجو «ةنملا نم
 هللا نأ ملعاو » :باتكلا رخآ يف لاقو 227( فاصناإلا دوجو ىلإ رباكملاو

 مسقناف ...مهرادقم مهاذأ ىلع ربصلاب عفريل قلخلاب ةفئاطلا هذه ىلتبا ىلاعت

 قدصي امنإو .ءبذكمو قدصمو «دقتنمو دقتعم :ىلإ ةفئاطلا هذه يف دابعلا

 صيصختب فرتعملاو «مهب هقحلي نأ هناحبس قحلا دارأ نم مهرارسأو مهمولعب

 ةيهاركو «دابعلا ىلع ةلفغلا ءاليتساو «لهجلا ةبلغل «ليلق مهيف هتيانعو هللا

 ."' 70... ةنمب صاصتخا وأ «ةلزنم يف فوفش مهيلع دحأل نوكي نأ قلخلا

 :ةيفوصلا اودقتنا نيذلا «فلسلا ءاملعل هتبراحم : اًسماخ

 «ةنسلا لهأ نم هدقتني نم يضتري ال هنإف فوصتلا ةقيرط ىلع ناك نم لك

 ءادعلا اذهو «قحلا هعم همصخ نأ وأ «لطابلا ىلع هفوصت لامتشاب فرتعا نإو

 ةمجرت يف ' ”يداهلا دبع نبا لاق «ةمجرتلا بحاص نم ثدح فلسلا ءاملعل

 هيلإ وعديو هّللاب ركذيو «مهيتفيو «سانلا ملعي رصمب لزي ملو » :ةيميت نبا
 ةعمجلا ةالص دعب نم «هريغو «نآرقلا ريسفتب ربانملا ىلع عماوجلا يف ملكتيو

 «قناوخلا لهأ نم ريثك قلخ عمتجاو رصحناو هنم قاض نأ ىلإ ءرصعلا ىلإ
 قلخ مهنم علطف «ناطلسلا ىلإ خيشلا وكشي نأ ىلع اوقفتاو «ءاياوزلاو «طبرلاو

 لاق ىتح «ةديدش ةجض مهل تناكف «ةعلقلا تحت قلخ مهنم ناكو ؛ةعلقلا ىلإ

 )١( :ص :رظناو ؛554 :ص ننملا فئاطل 00.

 .174-770 :ص نئملا فئاطل ()

 «يحلاصلا يقشمدلا يسدقملا يلبنحلا نيدلا سمش يداهلا دبع نب دمحأ نب دمحم :وه (*)

 .(هال45) ةنس يفوت «بدألاب فراع ,؛ثيدحلل ظفاح «ىبهذلاو ةيميت نبا ىلإ اًريثك ددرت

 .؟8//581: نيفلؤملا مجعمو ,775 /0 : مالعألا :رظنا



 م«. ةيلذاشلا هتقدرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا ودأ : لوألا بابلا

 يقت خيشلا لجأ نم اوءاج دق مهلك ءالؤه :هل ليقف ؟ءالؤهل ام :ناطلسلا

 مهردق نم عضيو «مهخياشم بسي هنإ :نولوقيو .هنم نوكشي «ةيميت نب نيدلا

 ملو .هرمأ يف ءارمألا ىلع اولخدو هيلع اوبلجاو .هئم اوثاغتساو .سانلا دنع

 دق سانلا نإ :هل نولوقيف خيشلا ىلإ نوتأي سانلا ضعب ناكو ءاّنكمم اوقبي

 رفسي ةليل ىف ةيردنكسإلا رغث ىلإ هب لسرأف ...''”اريثك اعمج كل اوعمج

 .ءاطع نبا... اكش ةئامعبسو عبس ةنس نم لاوش رهش يف هنأ :هريغو ''”يلازربلا

 هريغو «يبرع نبا يف همالكو .«نيدلا يقت خيشلا نم ةئامسمخلا وحن ةعامجو

 ىعداو « سلجم هل دقعو «ىعفاشلا ىضاقلا ىلإ كلذ ىف رمألا درف «ةلودلا ىلإ

 هب عفشتيو ١ هب لسوتي هنكلو .ةدابعلا ىنعمب ةثاغتسا ٌهْيِكَي ىبنلاب ثاغتسي ال ىتح

 نيب هوريخ ةلودلا نإ مث ...ءيش اذه يف سيل :لاق نيرضاحلا ضعبف ءهّللا ىلإ

 راتخاف سيحلا وأ .طورشب ةيردنكسإلا وأ 2« ىّشسشم ذب ةماقالا ٠ يهو « ءايشأ

 ."70 سبحلا

 ناسل ىلع ملكتملا ناكو ٠ :هّللا ءاطع نبا ةمجرت يف هريغو رجح نبا لاقو

 يف غلابف .ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا ىلع ماق نمم وهو .هنامز يف ةيفوصلا

. 0 
 . (« كلذ

 )١(- :ةيردلا دوقعلا ١/*787.

 وبأ نيدلا ملع «شرؤملا ءثدحملا .ظفاحلا «مامإلا .فسوي نب دمحم نب مساقلا :وه 6؟)

 ةماش يبأ خيرات ىلع هب ليذ يذلا خيراتلا بحاص «يعفاشلا يقشمدلا يليبشإلا دمحم

 ١١9/١. رفاولا درلاو ١95« /” :تايفولا تاوف :رظنا .الا"4 ةنس ىفوت «هريغو

 رردلاو «45-545 ١5/ :ةياهنلاو ةيادبلا :يف ةصقلا هذه رظناو 4587/١ :ةيردلا دوقعلا 642*)

 ١/ ”/١9. :ةنماكلا

 - :ىف ةيميت نبال هَّللا ءاطع نبا ءادع ىلع صيصنتلا رظناو ,2”؟5 7/١ :ةنماكلا رردلا 2(



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا م4

 هللا ءاطع نبا نيبو ةيميت نبا نيب ب ةهجاوم نم ثدح ام لك ليصافت هذه

 «ةيميت نبا نم يكتشي ناطلسلا ىلإ ماق يذلا وه هللا ءاطع نباف «يردنكسلا

 ىلع هَّللا ءاطع نبا اهيف بلغت ةليوط ةرظانمو شاقن لصح هنأ رداصملا ركذت ملو

 هنأ اهدافم «ةبوذكم ةصق قلتخا نم رضاحلا انرصع يف رهظ هنأ الإ «ةيميت نبا

 ءرهزألا عماج يف ةديدع تارظانم هللا ءاطع نبا نيبو «ةيميت نبا نيب ترج

 تدانتو «هيلع رصتنيو «ةيميت نبا ىلع ةجحلا ميقي نأ هللا ءاطع نبا اهيف عاطتسا

 نم ىدتنم لخدت الف «ةرظانملا كلت لقن يف ةيفوصلا دنع تنرتنالا تايدتنم

 عابتأ ىلع درلا باب نم اهنودرويو «ةبوذكملا ةصقلا كلت دجتو الإ مهتايدتنم

 .مهخيش زجع نايبو «'''ةيميت نبا
 : هّللا ءاطع نباو ةيميت نبا نيب ةبوذكملا ةرظانملا قايس

 ءاهقف عم ةيميت نبا تارظانم) :هباتك يف ''”يليمجلا ديس روتكدلا دروأ

 2 ١و ١/ : علاطلا ردبلاو 2١9/5 :بهذلا تارذشو «”93/8 :تايفولاب ىفاولا <

 11١/١. :يلكرزلل مالعألاو

 نيذلا عابتألا ءالؤهلو' :مهضعب لاق :ةبوذكملا ةرظانملا ىلع مهتاقيلعت ضعب هذهو )1١(

 نيب تراد خيراتلا بتك اهتلجس ةرواحم لقنن ةيفوصلا مهموصخ ىلع ةيميت نباب نورصتتني

 مهخيش ةردق ةفرعمل كلذو «فورعملا يفوصلا يردنكساإلا هَّللا ءاطع نبا ن نيبو ةيميت نبا

 اضعب ةفرعم عابتألا ءالؤهل ىنستي يك هتجحو هملع ىدمو هموصخ ةهجاومو ةرظانملا ىلع

 لوقيو «ةصقلا درسي مث] كلذ اودارأ مه نإ مهدشر ىلإ نووأيو مهرورغ لقيف ةقيقحلا نم

 يفوصلا همصخو ةيميت نبا نيب اهلوط ىلع ةلماك هبش ةرظانملا هذه داريإ تدمعت دقل [اهدعب

 لومشو هتجح ةوق يفلسلا خيشلا عابتأل حضتي يكل كلذو يردنكسإلا هَّللا ءاطع نبا
 ججحلا داريإ يف اريحتم «يفوصلا خيشلا اذهل املستسم اعبات نوكي داكي وهف «هعالطا

 .777 : ص يريثكلا دمحمل ةيمامالاو ةنسلا لهأ نيب ةيفلسلا : رظنا .' ةفوصتملا لوصأل ةضقانلا

 لهأل «ةرصنو ةجح اضيأ يه يتلا ؛ةميقلا ةرظانملا هذه فيضأ نأ تببحأ ' :رخآ لوقيو

 لهأ ماحفال ىركذو ةرصبت يهف نيحلاصلا هّللا لهأ ىلع نوركني نيذلا .نيركنملا ىلع هللا

 . "لالضلاو غيزلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 «ةيميت نبا نع عافدلا باب نم اهلوطب اهركذأ فوس يتلا ةيلاتلا ةرظانملا (هرصع

 بولسأ ةهافتو ءاهضرع درجم اهدر يف ىفكي ليطابأ نم هيلع تلمتشا ام نايبو

 ىف تالجملاو فحصلا بولسأ ىلإ برقأ ىماع ناسلب اهبتك يذلا ءاهبتاك

 .ةلماك ةرظانملا قايس اذهو ءرضاحلا انرصع

 ريسلاو تاقبطلا باحصأ نم ريثألا نباو ريثك نبا لقن » : ىليمجلا ديس لاق

 نبأ يديسل ةيميث نبا ةداهش 2( قحب ةميظعلا ةيخيراتلا ةرظانملا هذه ةحيحصلا

 :يردنكسلا هللا ءاطع

 ىلإ ءاجف «ناطلسلا هنع افع مث «ةيردنكسالاب اًيفنم ةيميت نبا خيشلا ناك

 هللا ءاطع نب دمحأ خيشلا فلخ ءرهزألاب برغملا يلصيل بهذو «ةرهاقلا

 ةيميت نب دمحأ خيشلاب هللا ءاطع نبا ئجوف برغملا ةالص دعبو «يردنكسلا

 .لوصولا ةمالسب هأنهف «هفلخ يلصي

 انالوم عماج يف برغملا يلصأ نأ تفلأ :هللا ءاطع نبا هل لاق مث

 نم لوأ نوكأ نأ ىل ردق «ءهّللا ريدقت رظناف ءانه ءاشعلا ىلصأو «نيسحلا

 تدمعت ام كنأ فرعأ :ةيميت نبا لاقف «؟هيقف اي ىلع تنأ بتاعأ ...كاقلي

 لح ىف مويلا ذنم وهف يناذآ نم لك نأ ىلع «يأرلا يف فالخلا هنكلو «يئاذيإ

 نبا لاقف «؟ةيميت نب دمحأ خيش اي ينع فرعت اذام : هللا ءطع نبا لاق «ينم

 .لوقلا قدصو .نهذلا ةدحو «ملعلا ةرازغو «عرولا كنع فرعأ :ةيميت

 اًعايصنا وأ هيف ءانف وأ ِهّلل اح ماشلا يف الو ءرصم يف كلثم تيأر ام ينأ دهشأو

 ىعدت له ؟تنأ ىنع فرعت اذامف «يأرلا يف فالخلا هنكلو ءهيهاونو هرماوأل

 اي كل نآ امأ : هللا ءاطع نبا لاق «؟هللا ريغب ةثاغتسالا تركنأ ذإ لالضلاب ّىلع

 هب ثاغتسي لوسرلا نأو «ةعافشلاو ةليسولا ىه ةثاغتسالا نأ فرعت نأ هيقف

 .هب لسوتيو

 ثيدحلا يف ءاج دقف «ةفيرشلا ةنسلا عبتأ اذه يف انأ :ةيميت نبا لاقف



 « دقد و ضرع » ةيلذاشلا م(

 : ةميركلا ةيآلا ريسفت يف راثآلا تعمجأ دقو «''"« ةعافشلا تيطعأ » : حيحصلا

 دومحملا ماقملا نأ ىلع :[78:ءارسإلا ةروس] ه؛ادوُمَحَت اَماَقَم كير َكَكَعِبِي نأ ومع

 : اهربق ىلع هللا اهل اعد اكو يلع انديس مأ تتام امل ٍةِلَي لوسرلاو .«ةعافشلا وه

 ءدسأ تنب ةمطاف يمأل رفغا .«تومي ال يح وهو تيميو ييحي يذلا هَّللا )

 محرأ كنإف «يلبق نم نيذلا ءايبنألاو «كيبن قحب ءاهلخدم عسوو

 هللاب كرشلا ةهبش اهيفف ةثاغتسالا امأ ءةعافشلا يه هذهف ««نيمحارلا

 .هَّللا ريغب نيعتسي الأ سابعلا نب هَّللا دبع همع نبا للي رمأ دقو «ىلاعت

 نبال ِهك لوسرلا ةحيصن امأ «هيقف اي هَّللا كحلصأ :ِهَّللا ءاطع نبا لاق

 امأو ءلوسرلا نم هتبارقب ال هملعب هللا ىلإ برقتي نأ هنم دارأ دقف '"'”سابع

 نيذلا نيملسملا نم نمف ءكرش يهف هللا ريغب ةثاغتسا ةثاغتسالا نأ كمهف

 .بيثيو ءردقيو «يضقي ىلاعت هريغ نأ بسحي هلوسرو هللا دونم ؤي

 > .!؟بقاعيو

 هيلإ دسنل كرشلا نم فوخ الو ءاهرهاظ ىلع ذخؤت ال ظافلأ يه امنإف

 لوقت املثم ؛هّللا دنع هب عفشتسي امنإ وهف لوسرلا ثاغتسا نم لكف «ةعيرذلا

 وه لجو زع ِهّللا مأ كعبشأ يذلا وه ماعطلا لهف «ماعطلا اذه ينعبشأ :تنأ

 .؟ماعطلاب كعبشأ يذلا

 نيملسملا نم تيأر لهف «هريغ وعدن نأ اناهن لجو زع هللا نأ :كلوق امأو

 نوعدي اوناك نيذلا «نيكرشملا يف ةيآلا هذه تلزن امنإ «؟هللا ريغ وعدي اًدحأ

 هقحب لسوتلا ىنعمب ِكَكي يبنلا نوملسملا ثيغتسي امنإ هللا نود نم مهتهلآ

 .١05:ح ملسمو ,”3: ح يراخبلا هجرخأ (1)

 ثالثب ة ةرجهلا لبق دلو هل ِهَّللا لوسر مع نبا .بلطملا دبع نب سابع نب هللادبع :وه (؟)

 .هملع ةعسل ؛ ريجلاو «رحبلا ىمسي ناكف «نآرقلا يف مهفلاب كي ِهَّللا لوسر هل اعدو «نيئس نيئس
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 م ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ةعيرذ اهنأل ةثاغتسالا كميرحت امأ «ةعافش نم هللا هقزر امب عفشتلاو هللا دنع

 يصخن وأ ءرمخلا ىلإ ةعيرذ هنأل بنعلا ميرحتب ىتفأ نمك كنإف «كرشلا ىلإ
 .ناخيشلا كحضو ءانزلا ىلإ ةعيرذلل اذس نيجوزتملا ريغ روكذلا

 يبرع نبا ىلع كمكح يف تدمتعا كنإ مث :لوقي ِهَّللا ءاطع نبا درطتسا مث

 مالسلا دبع نب زعلا ءاملعلا ناطلس امأو ؛هموصخ هيلع اهسد دق صوصن ىلع

 رفغتسا اهتاءاحيإ كردأو ءاهرارسأو ءاهزومر لحو .خيشلا تاباتك مهف امل هنإف

 .""”هالسالا ةمثأ نم مامإ يبرع نب نيدلا يبحم نأب رقأو ءهنم فلس امع هللا

 دحأ لب «هلاق يذلا وه نسحلا وبأ سيلف يبرع نبا دض يلذاشلا مالك امأو

 ضعب يف هلاق لب «يبرع نبا خيشلا يف هلاق ام وهو ءةيلذاشلا نم هتذمالت

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ يف كيأر امو : ىرخأ ةرم هللا ءاطع نبا لأسو

 لَك لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا ىف : هللا همحر ةيميت نبا باجأ , ؟ :كازو بلاط

 الإ اًدحأ زرابي مل يذلا دهاجملا وهو 2”( اهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأ ١ :لاق

 :ناسللاب هللا ليبس يف اودهاجي نأ هدعب نم ءاهقفلاو ءاملعلل نسف «هبلغ

 نبا يف زعلا نع ديعلا قيقد نبا لقن دقف «مالسلا دبع نب زعلا خيشلا ىلع لوقت ءاعدالا اذهو )1١(6(

 يف نينيعلا ءالج .رظنا "اججرف مرحي الو «ملاعلا مدقب لوقي «باذك ءوس خيش ' :هلوق يبرع

 لك نأ ولف «كلذ ىلع ليلدلا نيأف زعلا عجارت هءاعدا امأو 21١ : ص نيدمحألا ةمكاحم

 :رخآ لوقي نأ زوجيف «دحأ لك اهاعدال تاعجارملاو «يواعدلا هذه يف هلوق لبقي دحأ

 .اذكهو «يبرع نبا يف هتاعجارم نع عجر كلذكو

 يف مكاحلاو «*ركنم بيرغ ثيدح اذه':هدعب لاقو 045/5 :يذمرتلا هجرخأ (؟)

 ةقث تلصلا وبأو :لاق «عوضوم لب " :لاقف يبهذلا هبقعتو ء.هححصو ١77/7 :كردتسملا

 : "تاعوضوملا " هباتك يف يزوجلا نبا هركذو «(نومأم الو ةقثال هّللاو ال :تلق ؛نومأم
 : ص ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا :رظناو «عوضوم هنأ نيبو 2505-0١

 :صص ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلاو 27١7 : ص ءافخلا فشكو ؛
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 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا « ار

 «رينم جارس هتاملكو «ةباحصلا ىضقأ يفك ناكو ءاًعيمج فيسلاو .ملقلاو

 ريمأ لأسُي لهف : هّللا ءاطع نبا لاقف «ةنسلاو باتكلا دعب يتايح يف هب ءيضتسأ

 ءاجف ءأطخأ ليربج نإ :اولاقف «هوعياش نم ضعب نع هيلو يلع نينمؤملا

 ىف لح هللا نأ اومعز نيذلا نع وأ :؟ةتثزك ىلع نم الدب ٍةِكَي اًدمحم ةلاسرلاب

 .؟اوفقث امنيأ مهلتقب ىتفأ امأ .؟مهلتقيو مهلتاقي ملأ ؛؟اًهلإ مامالا راصف هدسج

 رثكأ ذنم ماشلاب لبجلا يف مهلاتقل تجرخ كلذلو :هللا همحر ةيميت نبا لاقف

 .ماوعا ةرشع نم

 نم «هعابتأ ضعب هلعف امع لأسيأ هيلي دمحأ مامإلاو :هّللا ءاطع نبا لاق

 ضارتعاو «تاصقارلاو «تاينغملا برضو ءرومخلا ةقارإو ءرودلا سبك

 هتك ىتفأ امفأ ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا مساب تاقرطلا يف سانلا

 ىتح اهنوتأي ةلبانحلا لذارأ لاز ام يتلا لامعألا كلت نع لوئسم هيو مامإلإا

 تامرحملا فارتقاو «ةينيدلا فيلاكتلا طاقسإ نم هعابتأ هعنصي امم ءيرب يبرع

 .!؟ا!ذه ىرتأ

 رشب ِةِْكَو هنأ معزي نم مكيفو ؟هللا نم نوبهذت نيأ نكلو : ةيميت نبا لاقف

 اوقزمو «نيبذجنم ءارقفلا طقسف «ءاينغألا لبق ةنجلا نولخدي مهنأب ءارقفلا

 اذهلو «ىلاعت هشرع ىلع اهقلعو اهنم ةدحاو ليربج لمحف «قزملا هذه نم

 لك ام : هّللا ءاطع نبا لاق «ءارقفلا مهسفنأ نومسيو «تاعقرملا ةيفوصلا سبلي

 ةيميت نبا لاقف ؟يتئيه نم ركنت امف «كمامأ انأ اذهو «قرخلا نوسبلي ةيفوصلا

 ىلع فوصتلاو «ةعيرشلا ىف اًمامإ ناك ىلازغلاو : ِهَّللا ءاطع نبا لاق



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا ونبأ : لوألا بابلا

 اذهبو ءفوصتملا حورب ةعيرشلاو «نئسلاو .ماكحألا جلاع دقو ءءاوسلا

 «ناميإلا نم ةفاظنلا نأو «نيدلا نم تسيل ةراذقلا نأ ةيفوصلا مّلعن نحن

 دقلو «ةنسلا لهأ هفرع يذلا ناميإلاب هبلق رّمعي نأ بجي قداصلا ىفوصلا نأو

 اوفختساو «نآلا اهركنت يتلاك ءايشأ نامزلا نم نينرق ذنم ةيفوصلا نيب رهظ

 ... تالفغلا ناديم يف اوضكرو «ةالصلاو «موصلاب اوناهتساو «تادابعلا ءادأب

 مامإلا يريشقلا مهفصو امك «لاوحألاو قئاقحلا ىلغأ ىلإ اوراشأ ىتح لاعفألا

 هّللا ىلإ يفوصلا قيرط مسرت ةيريشقلا ةلاسرلا مهيلإ هجوف «ميظعلا يفوصلا

 .كل ال كيلع مالكلا اذه :ةيميت نبا لاقف ...ةنسلاو باتكلاب هكسمت يهو

 خويش لعف اذامف .مهحلصيل مهيلع ماق قيرطلا نولضي هعابتأ ىأر امل يريشقلاف

 فلسلا اذه ةنس ىلع اوريسي نأ ةيفوصلا نم ديرأ امنإ ؟اننامز ىف ةيفوصلا

 نم هارأو .كلذ لعفي نم مهنم ردقأ ينإ «نيعباتلاو «ةباحصلا داهز نم ميظعلا

 .داحتإلاو «لولحلا ءاعداك نيينثولا راكفأ لاخدإو عادتبالا امأ «نيدلا ةمئأ

 .نيبملا رفكلا وه اذهف كبحاص هيلإ وعدي امم كلذ وحنو .دوجولا ةدحوو

 "'هزح نبا دعب ءرهاظلا ءاهقف ربكأ نم ناك يبرع نبا : هللا ءاطع نبا لاق

 ءايرهاظ يبرع نبا ناك «ةلبانحلا رشعم اي ,«مكيلإ برقملا يسلدنألا هيقفلا

 لهأ لك سيلو «نطابلا ريهطت يأ «نطابلا قيرط ةقيقحلا ىلإ كلسي هنكلو

 .ءاوس نطابلا

 ملاع يبطرقلا «يسلدنألا «لصألا يسرافلا يومألا مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع :وه )١(

 ةدحو «ءاكذلا يف ىهتنملا هيلإو ءاظفاح اًهيقف ناك «مالسإلا ةمئأ دحأ ءهرصع يف سلدنألا
 ةنس تام «بادالاو ةيبرعلاو للملاو بهاذملاو .ةنسلاو باتكلاب ملعلا ةعسو نهذلا
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 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا م

 هتاءاحيإو «هزومرل «ديدج مهفب يبرع نبا ةءارق دعأ ىسنت وأ لضت اليكلو

 باتكلا نم ليلظ لظ يف فوصتلا ىلإ ةقيرط ذختا دق «يريشقلا لثم هدجت
 ةيبهذملا تافالخلا ىلع لمحي يلازغلا خيشلا مالسإلا ةجح لثم هنإ «ةنسلاو

 نأ ىلإ وعديو «هنم ىودج ال امب تالاغشنا اهربتعيو «تادابعلاو «دئاقعلا يف

 .ناميإلا يف دباعلا ةقيرط يه هللا ةبحم

 دقل «هقفلا لهأ قزمي يذلا لدجلا بحت كنأ مأ ؟هيقف اي اذه نم ركنت اذامف

 لدجأ لجر ءاج املك :لوقيو «دئاقعلا يف لدجلا نم رذحي كلام مامإلا ناك

 .نيدلا صقن لجر نم
 نود بلقلا وه هبرق لانيل ىلاعت هللا ىلإ يعاسلا نأ ملعأ :يلازغلا لاق

 زع هللا رارسأ نم رس وه لب «سوسحملا محللا بلقلاب ينعأ تسلو «ندبلا

 -ةفوصتملا خيش- يلازغلا اوبقل نيذلا مه ةنسلا لهأ نإ « سحلا هكردي ال لجو

 ءايحإ هباتك ريدقت يف مهضعب ىلاغ دقف «هءارآ ىلع بقعم الو «مالسإلا ةجحب

 .اًنآرق نوكي نأ ءايحإلا داك :لاقف نيدلا مولع

 ال «نطابلا اهبارحم «ةدابع يبرع نبا يأر يف ةيعرشلا فيلاكتلا ءادأ نإ

 بلقلا لوغشم تنك اذإ ةالصلا يف كدوعقو كمايق ىودج امف «ةيرهاظ رئاعش

 ْموتِاَلَص يف مه ٌسِذْلا# :ىلاعت هلوقب اًماوقأ لجو زع هللا حدم «!؟هللا ريغب

 َمحاَلَص نع ْمُه َنيِذلا» :ىلاعت هلوقب اًماوقأ مذو «[؟:نونمؤملا ةروس] :4وعِشَح

 هبارحم دبعتلا نإ :هلوقب يبرع نبا هينعي يذلا اذهو «[0 :نوعاملا ةروس] 4«َنْوُهاَس

 .رهاظلا ال نطابلا يأ بلقلا

 اذإ الإ نيقيلا نيعو «نيقيلا ملع كاردإ ىلإ لصي نأ عيطتسي ال ملسملا نإ
 «ينطابلا لمأتلا يف زكرو ءايندلا ةايحلا عامطأ نم هيلع شوشي امم هبلق غرفأ

 : قحلا يفوصلاف «قحلا يفوصلا توق عبنت انه نمو «ةقيقحلا ضويف هترمغف

 بهي يذلا «قداصلا : وه امنإو «سانلا ففكتيو «هتوق يدجتسي يذلا وه سيل



 «ع1 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ريغ فلاخي الف هتوق عبنت انه نمو هللا ةعاطب هَّللا يف ىنفيو «هبلقو «هحور
 ًّس

 .هللا

 لدجلاب مهمامتها ىلع ىرزأ هنأل ءاهقفلا ضعب هيلع راث دق يبرع نبا لعلو

 هتاضارتفاو ء.هقفلا عوقو يف مث «بلقلا ءافص ىلع شوشي امم «دئاقعلا يف

 نبا لوق أرقت ملأ ءمهنم نوكت نأ هَّللاب كذيعأ «!!ضيحلا ءاهقف :مهامسأف
 هناميإب قوثولا نكمي ال طقف تالالدتسالاو نيهاربلاب هناميإ ينبي نم :يبرع

 قامعأ نم فرتغي امنإ «لقعلا ةلدأب طبنتسي ال نيقيلاف «,تاضارتعالاب رثأتي وهف
 .؟طق بذعلا يفاصلا مالكلا اذه أرقت ملأ «؟بلقلا

 وهف «لوقت امك كبحاص ناك نإ هّللاو تنسحأ : ِهَّللا همحر ةيميت نبا لاق

 لاقف «ىرأ اميف يناعملا هذه لمحي ال همالك نكلو ءرفكلا نع سانلا دعبأ

 زومرلاو «تاراشاإلاب ةئيلم يهو «ةصاخ ةغل هل نإ : هللا ءاطع نبا يديس

 .ةمألا ةحلصم ققحي امبو «ىدجأ وه امب لغتشتلف نكلو «تاحطشلاو

 ."'"( كهتنملا لدعلا ةيامحو «ملظلا عفدب لغتشنلف
 : هَّللا ءاطع نباو ةيميت نبا نيب ةرظانملا هذه نالطب
 ةيميت نبا تارظانم) باتك فلؤم نأ كشأ ال يتلا ةرظانملا يه هذه : تلق

 كلذو «ةلماك اهداريإ تدمعت دقو ءاهقلتخاو اهعضو يذلا وه (هرصع ءاهقف عم

 نم هيلع تلمتشا امو ءاهوركذت نأ نودب اهيلع متددر دق مكنإ لاقي ال ىتح

 «ليزهلا قايسلا اذهب اهداريإ درجم نأل اهتدروأ ينإ لب ءمهمعزب ججح

 .يبرعلا باتكلا راد «"هرصع ءاهقف عم ةيميت نبا تارظانم * يليمجلا ديس روتكدلا )١(

 ددع ةرظانملا هذه ركذ دق :ةصقلا دراس لوقيو 15-250 : ص :«م1948 ١. ط «توريب

 ةلجم اهتلقن امك .يواقرشلا نامحرلا دبع ذاتسألا اهدروأو ريثك نبا لثم نيخرؤملا نم

 سطسغأ ٠١ يف رداصلا 5 - 4 ددع ةرهاقلاب ةيدمحملا ةريشعلا نع ةرداصلا ملسملا

 .(نوثالثلاو ةثلاثلا ةنسلا) ه07٠4١ ةنس ةدعقلا يذ ةرغ قفاوملا همه



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا «0

 دروأ فوس لب .«كلذب يفتكأ نل ينكلو ءاهلاطبإ يف فاك ةهفاتلا تاهبشلاو

 هذهو «ةبوذكملا ةرظانملا كلتب ةيميت نبا ءادعأ حرفي ال ىتح ءاهنالطب ةلدأ

 :نئارق ةدعل اهرخآ ىلإ اهلوأ نم بذك اهلك ةرظانملا

 : نيمدقتملا بتك نم باتك يأ يف ةرظانملا هذهل دوجو ال : الوأ

 تارظانم) باتك وه دحاو باتك ىف الإ ةيوذكملا ةرظانملا هذه دجوت ال

 ىزع دفو ,يليمجلا ديس روتكدلا وه رصاعم فلؤمل (هرصع ءاهقف عم ةيميت نبا

 اهيف سيلو ةعوبطم هبتكف ريثك نبا امأف «ريثألا نباو ريثك نبا ىلإ ةرظانملا كلت

 هللا ءاطع نبا عم ةيميت نبا ءاقل ثادحأ نم ريثك نبا ركذي ملو «ةرظانملا كلت

 نيدلا ىقت خيشلا ىلع ةرهاقلاب ةيفوصلا ىكش اهنم لاوش يفو ) :هلوق الإ

 يضاقلا ىلإ كلذ يف رمألا اودرف «ةلودلا ىلإ هريغو يبرع نبا يف هوملكو

 اهنم هيلع تبثي ملف «ءايشأب ءاطع نبا هيلع ىعداو سلجم هل دقْعف «يعفاشلا

 ىنعمب ةثاغتسا ِةكي ىبنلاب ثاغتسي الو هّللاب الإ ثاغتسي ال :لاق هنكل ءءىش

 سيل :لاق نيرضاحلا ضعبف ءهَّللا ىلإ هب عفشتيو هب لسوتي نكلو «ةدابعلا
 نأ نيبتي ريثك نبا قايس ىفو «ريثك نبا هلقن ام ةياغ اذه «''”0 ءىش اذه ىف هيلع

 «ةيميت نبا مهتأي ملو «ناطلسلا دنع ةيميت نبا ةياكشل اوبهذ نيذلا مه ةيفوصلا

 ءيش اهنم هيلع تبثي مل هيلع اوعداو ةيفوصلاو ةيميت نبا نيب سلجملا دقع امل مث

 ةدالو لبق ىفوت دق هنأل رهاظ بذ ذ "” ثألا نبال اهوزعامأ « ريثك نبا لاق امك

 .ةيميت نبا

 40/١5-55. :ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 يرزجلا دمحم نب كرابملا وهو ثدحملا مهنمف «ملاع نم رثكأ ىلع قلطي ريثألا نبا (؟)

 مهنمو ((ه077) ةنس ىفوتملا يلصوملا هللا رصن نب دمحم مهنمو «(ه757) ةنس ىفوتملا

 ةنس ىفوتملا خيراتلا يف لماكلا بحاص ريثألا نبا يرزجلا دمحم نب ىلع روهشملا خرؤملا

 نب ليعامسإ مهنمو «(ه719) ةئس ىفوتملا بتاكلا دمحم نب هللا رصن مهنمو ؛«(ه70)
 - اهيف تلصح يتلا (مهالهزل) ةنس لبق ةئسلا هذهو (م51699)ةنس ىفوتملا كيعس نب دمحم



 «) ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ةيميت نبا ليهجت ىلع ةرظانملا ثادحأ موقت : اناث

 ملستسم «لهاج :ذيملت نع ةرابع ةيميت نبا نأ ىلع ةرظانملا ثادحأ موقت

 .ةوقب اهيلع درلاب هللا ءاطع نبا موقي مث «تكسيو ليلد نود تاهبشلا حرطي

 ال ةيميت نبا نأ رمألا يف بيرغلاو هل ليهجتو «ةيميت نبا نأش نم ريغصتو
 فرع يتلا ةيلقعلا وأ ةيلقنلا ةلدألا داريإب «هيلع دري وأ هللا ءهطع نبا شقاني

 نبا ىلع اًمسساك اًراصتنا هللا ءاطع نبا ققحي موعزملا راوحلا رخآ يف ذ مث ء!؟اهب

 خيشلا بسح وهف هللا ءاطع نبا هلاق ام لكب امَّلسم اًموزهم جرخي يذلا «ةيميت

 .ةيفوصلا مالك رهاوظ همهف ودعي ال «(هيقف) درجم يردنكسأإلا

 نإف ءةيميت نبا ىلع بذك يهف ةرظانملا نومضم ثيح نم امأ :اًنلاث

 : اهضعب ركذأ ةريثك تافلاخم ىلع رودت ةرظانملا

 للك لوسرلا نأ :لاقي لهو «ةثاغتسالاو ةعافشلاو ةليسولا موهفم ١-

 .؟هب عفشتسي و «هب لسوتيو «هب ثاغتسي
 :« ىلاعت هّللاب كرشلا ةهبش اهيفف ةثاغتسالا امأ » : لاق ةيميت نبا نأ دروأ -؟

 .« كرشلا ةهبش اهيفف » :هلوقب ىفتكا لب «هرفكب حرصي مل هنأو

 نيذلا ءايبنألاو «كيبن قحب » :لاؤسلا هيف ثيدحب ةيميت نبا لالدتسا ٠-

 .2 يلبق نم
 هلالدتساو «ةيفَو بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ يف ةيميت نبا مالك -؛

 نب دمحأ الإ ةعقاولا كلتل اًرصاعم الإ قبي ملو «ةيميت نبا ىلع هللا ءاطع نبا ةياكش -
 هل ءرصمب ءاشنإلا باتك نم «يرهاقلا يبلحلا ريثألا نبا نيدلا مجن «دمحأ نب ليعامسإ

 :رظنا .روهشمب سيلو ؛طوطخم وهو ؛ 'نايعألا تايفو نم راتخملا رصتخملا " باتك

 عضاو دصق لعلو «بذك صضحم هلوادت مدع عم هل هوزعف «(1//91)يلكرزلل مالعألا

 .هبذك نابف هتافو ةنسل هبتني مل هنكل خيراتلا يف لماكلا بحاص ريثألا نبال وزعي نأ ةصقلا

 44/١. :مالعألا :رظنا



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا «ا

 .« اهباب يلعو ؛«ملعلا ةنيدم انأ ١ :لاق ٍةْللَظ لوسر نأ ثيدحب هلئاضف ركذ يف

 ."'"هلاوقأ ريربت ةلواحمو «هتايرفكو «يبرع نبا يف مالكلا -5

 نم نوبهذت نيأ نكلو ١ :هلوق الإ ةيفوصلا عدب نم ةيميت نبا ركذي مل -1
 ءاينغألا لبق ةنجلا نولخدي مهنأب ءارقفلا رشب كك هنأ معزي نم مكيفو ؟هللا

 لاقو ليربج انديس لزن ذئدنعو «مهسبالم اوقزمو «نيبذجنم ءارقفلا طقسف

 اهنم ةدحاو ليربج لمحف «قزملا هذه نم هظح بلطي ىلاعت هّللا نإ : لب يبنلل

 مهسفنأ نومسيو «تاعقرملا ةيفوصلا سبلي اذهلو «ىلاعت هشرع ىلع اهقلعو
 ةدحوو «لولحلاك ؛ةلملا نم ةجرخملا ةيدقعلا ةيفوصلا عدب كرتو «؛ ءارقفلا

 ةعدبلا هذه يواست ال يتلا مهعدب نم اهريغو «ةيدمحملا ةقيقحلاو .دوجولا
 .ءيش اهدنع ةرظانملا يف ةروكذملا

 يف اًمامإ ناك » :هنأ يلازغلا يف هَّللا ءاطع نبا لوقل ةيميت نبا ميلست -1

 ."”يلازغلل ةيميت نبا دقن مدعو ««ءاوسلا ىلع فوصتلاو «ةعيرشلا

 نم امف «هبتك اهب ةحفاط ةريثكلا هتافارحنا ركذو «ةعيدبتو يبرع نبا يف ةيميت نبا مالكو )١(

 ةيعرش ةجح نودب «هلوهسلا هذهب عجارتي فيكف «داحالل هبسنيو همذيو «هركذيو الإ باتك
 .ةرصاعملا تالجملاو فحصلا مالك سنج نم «يفطاع مالك درجم ىه امنإو «ةيلقع الو

 2718/١ :ضراعتلا ءردو «440 ١/ :داترملا ةيغب : يف يبرع نبا يف ةيميت نبا مالك رظناو

 .ريثك اهريغو 2778/١ :ىربكلا ىواتفلاو «75560 220/١ :ةيدفصلاو ," 06 /ه

 هتنايدو «هتليضف ىري نمم ةفئاط راص اذهلو ' :يلازغلا دماح يبأ يف ةيميت نبا لوق رظنا (؟)

 ركني هنع هقلع اميف مالسلا دبع نب دمحم وبأ هيقفلا ناك ىتح «هنع بتكلا هذه دوجو نوعفدي

 بتكلا هذه نأ عم ءهيلع لوقت وه امنإ :لوقيو «هفينصت نم 'ةيادهلا ةيادب' نوكي نأ
 لوصأ الو «دئاقع اهيف سيلو «ةلمجم رومأ اهنم دودرملاو ءاهدودرم فاعضأ اهلوبقم

 .نيدلا

 امأو «هنع هتوبث نوبذكي ءاملعلا نم ىرخأ ةفئاط ناك دقف " هلهأ ريغ ىلع هب نوئضملا ' امأو

 هضعب ةهباشمو «همالك داومب مهملعل «همالك هلك اذه نأ نوملعيف هلاحبو هب ةربخملا لهأ

 - نأل «تباث لوق ىلع نوتبثي ال نيبرطضم -تمدق امك- هلاثمأو وه ناك نكلو ءاضعب



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نوديري ةيفوصلا ةمئأ» : نأ يف هّللا ءاطع نبا لوقل ةيميت نبا ميلست -4

 ءافصب لب سكعلا لبقت يتلا ةيلقعلا ةلدألاب طقف سيل «ةقيقحلا ىلإ لوصولا

 صوصنلا ليلد ركذي ملو ««ةيويندلا مومهلا حرطو «سفنلا ةضايرو .بلقلا
 .ةيعرشلا

 كولس مهل ردقي ملو «قلخلا ةصاخ ةقيرط ىلإ هب نوفوشتي ام بلطلاو ءاكذلا نم مهدنع -
 قئاقح لهأ مهو «ناميالاو ملعلا ٍةِك لوسرلا نع اوثرو نيذلا «ةمألا هذه ةصاخ قيرط

 هللا لوسر ثيدحل مهفلاو ملعلاو ؛هللا باتكل مهفلا لهأو ؛هانمدق امك نآرقلاو ناميإلا

 ناك اذهلو «ةلاسرلا هب تءاج امك «كلذل ةبسانملا لامعألاو لاوحألاب ملعلا اذه عابتأو ديك

 امأف «هنمو هيف لوقلا رثك دماح وبأ' :هطخب هتيأر اميف لوقي حالصلا نب ورمع وبأ خيشلا

 ضوفيو هنع تكسيف لجرلا امأو ءاهيلإ تفتلي الف - قحلل ةفلاخملا ينعي - بتكلا هذه
 ةبوتو ءىطخملاو يسانلا نع هللا وفع نأل ءءوسب ركذي ال هنأ هدوصقمو ؛ "هللا ىلإ هرمأ
 هللا ةرفغم نألو «هلاثمأو اذه ىلإ ءايشألا برقأ نم كلذو «بنذ لك ىلع يتأت بنذملا

 مدقي الف «بونذلا ققحم ىلع يتأت بئاصملاب بونذلا هريفكتو «هريغ نمو «هنم تانسحلاب
 ملعلاو «ناسحالا ةرثك عم اميس ال «ةريصبب الإ نيعم قح يف كلذ ءافتنا ىلع ناسنالا

 .نسحلا دصقلاو «حلاصلا لمعلاو «حيحصلا

 دقف اذهلو «ةيمالسإلا تارابعلاو ,فوصتلا بلاق يف اهرهظأ هنكل ةفسلفلا ىلإ ليمي وهو

 وبأ انخيش " :لاق هنإف «يبرعلا نب ركب وبأ هباحصأ صخأ ىتح نيملسملا ءاملع هيلع در

 لوقلا نم هنع ىكح دقو «'ردق امف مهنم جرخي نأ دارأ مث ةفسالفلا نطب يف لخد دماح

 باتك يف يرزاملا هللادبع وبأ هيلع درو .هبتك يف كلذ قيدصت دجوي ام ةينطابلا بهاذمب

 همالك هيلع در «هقيفر ينانيغرملا نسحلا وبأ هيلع درو «يشوطرطلا ركب وبأ هيلع درو «هدرفأ

 «حالصلا نب ورمع وبأ خيشلاو «نايبلا وبأ خيشلا هيلع درو ؛هوحنو "راونألا ةاكشم ' ىف

 نباو «ليقع نبا هيلع درو ءامهريغو يواونلا ايركز وبأو وه كلذ يف همالك نم رذحو

 رظناو «70/4-55 :ىواتفلا عومجم :رظنا .مهريغو يسدقملا دمحم وبأو «يزوجلا

 ةديقعلاو 277/١5 .5١ا/4 الا /4 :ىواتفلا عومجم :يف اًضيأ ةيميت نبال

 -5؟97/7 :ئربكلا ىواتفلا و ١"« 7/1 :ضراعتلا ءردو ١/١/!١-١9/1١« :ةيناهفصألا

 ىلع تذخأ ىتلا تاذخاؤملا (نيئيعلا ءالج) هباتك يف يسولآلا نبا ركذ دقو ١

 .118-171 :ص كلذب درفتي ملو كلذ يف هدقتنا ةيميت نبا نأو «يلازغلا



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا هيلا

 .''”هيدلا ةمئأ نم هنأب هفصوو يريشقلا ىلع ةيميت نبا ءانث -4

 وه امب لغتشنلف نكلو » : هلوق يف هللا ءاطع نبا لوقل ةيميت نبا ميلست ٠١-

 لدعلا ةيامحو «ملظلا عفدب لغتشنلف عةمألا ةحلصم ققحي امبو «ىدجأ

 عدبو «يبرع نبا عدب ةبراحم نم ىلوأ ةالولا ملظ ةبراحم لعجف «« كهتنملا

 .!؟ةيفوصلا

 نم لكو «ةرظانملا هذه يف تدرو يتلا ةيدقعلا تافلاخملا ضعب هذه

 يلي ايفو «ةقباسلا تافلاخملا كلت فيز ملعي هملعو «ةيميت نبا ةريس فرع

 : اهضعب ىلع دودرلا ضعب

 قلتخم نإف «هل نيفلاخملاو ةيميت نبا دنع (ةليسولا موهفم) ثيح نم امأ-

 لسوتلا يف ةليلج ةدعاق) هباتك يف ةيميت نبا مالك ىلع علطي مل ةرظانملا هذه

 ةرشع ىدحإ ةنس يف ةيرصملا رايدلاب انأو تنكو» :هلوق دنع (ةليسولاو

 ءاطوسبم اًباوج كلذ يف يبتكف هلك يبنلاب لسوتلا نع تيتفتسا دق ةئامعبسو

 ةلاسرلا هذهف :تلق «'""« ةدئافلا ديزم نم كلذ يف امل انه هداريإ تببحأ دقو

 هللا ءاطع نبا ةافو نإف «نينس تسب هَّللا ءاطع نبا ةافو دعب ةيميت نبا اهفلأ يتلا

 دروبو كلذ يف هدقتعم اهيف ةيميت نبا ركذد دقو .(مال94٠) ةئس تناك قافتالاب

 مساقلا يبأ ةقيرط نم لمكأ ءاهقفلا ةمئأو ةيفوصلا ةمئأ ةقيرط نأ مولعمو“ :ةيميت نبا لاق )١(

 ةمئألا كئلوأو هلاثمأو يلاعملا يبأ ةقيرط نمو ثراحلاو بلاط يبأ ةقيرط نمو «يريشتقلا

 ملعأ هلاثمأو ينالقابلا ركب وبأ يضاقلاف مهعابتأ نم اهل عبتأو ةباحصلا ةقيرطب ملعأ اوناك

 رظناو 2155 :ص ةيناهفصألا ةديقعلا ” هلاثمأو يلاعملا يبأ نم اهل عبتأو ةنسلاو لوصألاب

 نبا فقوم) :باتك رظناو 1١/ ١١-2١١5 :ةدايعلاو عرولاو دهزلا :ةلاسر يف همالك

 يف اًنحبم دقع دقف ,«591/7-549 :دومحملا نمحرلا دبع روتكدلل (ةرعاشألا نم ةيميت

 وه لب اًيئس افوصت سيل هفوصت نأو «ةديقعلا يرعشأ هنأ هيف نيبو «يريشقلا فوصتو ةديقع
 .فلسلا ةديقعل هتفلاخم نيبو ءاهددع دقو «عدبلاب ءيلم

 .1454 :ص ةليسولاو لسوتلا يف ةليلج ةدعاق (؟)



 «0 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 لَك يبنلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ » :ةيميت نبا لاق «ةرظانملاب ةلص هل ام ضعب

 يف هل هللا نذأي نأ دعبو «كلذ سانلا هلأسي نأ دعب «ةمايقلا موي قلخلل عفشي

 هتايح يف هب نولسوتيو «هب نوعفشتسي اوناك ةباحصلا نأ ىلع اوعمجاو ...كلذ

 هءاعد لبقي نأ هللا نم بلطيو «ةعافشلاو ءاعدلا هنم بلطي نأ وهو ...هترضحب

 يف هتاذب لسوتلا امأف ...انل اًلئاسو اًعفاش انيديأ نيب همدقن نحنو «هتعافشو

 لب «نيعباتلاو ةباحصلا دنع اًروهشم اذه سيلف ...هتوم دعب وأ هبيغم وأ هروضح

 لوسر باحصأ نم امهترضحب نمو '!'نايفس يبأ نب ةيواعمو باطخلا نب رمع

 نمب اوعفشتساو اولسوتو اوقستسا اوبدجأ امل ناسحإب مهل نيعباتلاو َِِ ِهّللا

 ملو اوعفشتسي ملو اولسوتي ملو 2" 'دوسألا نب ديزيكو «''”سابعلاك اّيح ناك

 ىلإ اولدع لب «هربق ريغ الو «هربق دنع ال ٍةاَك يبنلاب لاحلا هذه يف اوقستسي
 نم اًئيش مهيلع هَّللا ناوضر ةباحصلا لعفي مل املف ...ديزيكو سابعلاك لدبلا

 هلل بجي امب ملعأو ءانم ملعأ مهو «ةيعدألا هذه لثمب اوعد الو «كلذ

 ةباجإلا ىلإ برقأ وه امو «ةيعدألا نم هلوسرو هب ِهّللا رمأ امب ملعأو ءهلوسرو

 نع مهلودع لد كي يبنلا لثم سيل نمم هريغو سابعلاب اولسوت لب ءانم
 نكي مل لضفألاب عورشملا لسوتلا نأ لوضفملاب لسوتلا ىلإ لضفألاب لسوتلا
 :هيلع قولخملا ردقي ام قولخملا نم بلطي قولخملا نأ كلذو ...اًئكمم

 للي يبنلل يحولا بتكو «حتفلا موي ملسأ «يومألا رخص نبا نايفس يبأ نب ةيواعم :وه )1١(

 :رظنا .(ه١5) ةنس يفوت نأ ىلإ نينمؤملا ةرمإ ىلوت مث ءاهيلع نامثع هرقأو ماشلا رمع هالو

 .اله -4ا١7 /9 :باعيتسالاو ١1١19-175« /”:ريسلا

 ثالثب ليفلا لبق دلو ديني يبنلا مع «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا :وه (؟)

 / :مالعألاو 2788 /” : باعيتسالا :رظنا .(ه17) ةنس يفوت «حتفلا موي ملسأ «نينس

 ١",.

 دابعلا نم ناكو «ةيلهاجلا كردأ «يباحص ءدوسألا وبأ «يشرجلا دوسألا نب ديزي :وه 6“

 .3107 / :ةباصإلاو 2171 /4:باعيتسالا :رظنا .نييماشلا يف هدادعو ءنّمُّحْلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا مخ

 الف ىلاعت هّللا الإ هيلع ردقي ال ام امأف ...هتلأسمو هللا ءاعد ىلع رداق قولخملاو

 نم الو «ةكئالملا نم ال كلذ بلطي ال «هناحبس هّللا نم الإ بلطي نأ زوجي

 «ثيغلا انّقساو «ىل رفغا : هللا ريغل لاقي نأ زوجي الو .«مهريغ نم الو ءءايسنألا

 سيلف راثآ هب نإو ءايحألل نوعدي مهنأ ردق نإو «مهروبق يف ءايحأ اوناك نإو

 ةعيرذ كلذ نأل «فلسلا نم دحأ كلذ لعفي ملو «كلذ مهنم بلطي نأ دحأل

 يف مهدحأ نم بلطلا فالخب «ىلاعت هَّللا نود نم مهتدابعو مهب كرشلا ىلإ

 ."'"6 كرشلا ىلإ يضفي ال هنإف هتايح
 امأ ) :ةيميت نبال بسن ام ةرظانملا ىف تءاج ىتلا لئاسملا نمو :تلق

 ىفتكا لب «هرفكب حرصي مل هنأو ««ىلاعت هَّللاب كرشلا ةهبش اهيفف ةثاغتسالا

 :قباسلا ردصملا يف ةيميت نبا ركذ دقف 2(« كرشلا ةهبش اهيفف» :هلوقب

 : ثالث -ءاعدلا يأ- بابلا اذه ىف بتارملاو»

 ءايبنألا نم ناك ءاوس «بئاغ وأ تيم وهو هللا ريغ اوعدي نأ :اهدحأ

 نم ريثك عقي ناك نإو «مهب كرش اذهف ...يودع ىلع ينرصنا وأ «كب ثيغتسأ

 .هضعب يف سانلا

 وأ ؛يل هللا عدا : نيحلاصلاو ءايبنألا نم بئاغلا وأ تيملل لاقي نأ : ةيناثلا

 ال اًضيأ اذهف ءاهريغو ميرمل ىراصنلا هلوقت امك ءانل هّللا لأسا وأ «كبر انل ٌعدا

 .ةمألا فلس نم دحأ اهلعفي مل يتلا عدبلا نم هنأو «زئاج ريغ هنأ ملاع بيرتسي

 يذلا «كلذ وحلو كدنع نالف هاجب وأ « نالفب كلأسأ : لاقي نأ * ثلاغلا

:000 

 )١( :ص ةليسولاو لسوتلا ىف ةليلج ةدعاق 1775-71414.

 ) )1دلو «ةعبرألا بهاذملا ةمئأ دحأ «(ءالولاب) يميتلا يطوز نب تباث نب نامعنلا :وه -



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نا هريعو سابعلا ءاعدب لسوتلا ىلإ هنع اولدع لب ,ةباحصلا

 ةرظانملا هذه يف ةيميت نبا امهب لدتسا ناذللا ناثيدحلا امأو :تلق

 :ةيوذكملا

 قحب ءاهلخدم اهيلع عسوو» :هيفو «كلام نب سنأ ثيدح :لوألاف

 املو «'*””هلعلا لهأ هفعض ثيدحلا اذهو «« يلبق نم نيذلا ءايبنألاو «كيبن

 : لاق «هريغ وأ ِةَككَك يبنلا قحب لاؤسلا اهيف يتلا ثيداحألا نع ةيميت نبا ملكت

 ثيدح هنع سيلو « عوضوم لب فيعض هلك كلذ يف ِةكَي يبنلا نع يورام نكل »
 ةجح ال ىمعألا ثيدحو ...ىمعألا ثيدح الإ ةجح هيف مهل نأ نظي دق تباث

 نباف "2... هتعافشو مكي يبنلا ءاعدب لسوت امنإ هنأ يف حيرص هنإف «هيف مهل

 انه هب لدتسي فيكف لَك يبنلا قحب لاؤسلا اهيف يتلا ثيداحألا لك فعضي ةيميت

 .«؟اهلطبت هبتك لك ةلأسم ىلع

 ملعلا ةنيدم انأ » : بوذكملا ثيدحلاب ةيميت نبا لالدتسا : يناثلا ثيدحلا

 فعضأ ( اهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأ ١ :ثيدحو » :ةيميت نبا لاق «« اهباب يلعو

 نبا هركذ و «'*”يذمرتلا هاور نأ و «تاعوضوملا يف دعي امنإ اذهلو «ىهوأو

 24171 - "957/11 :دادغب خيرات :رظنا .(ه٠5١) ةنس يفوتو 086(2) ةنس ةفوكلاب -

 101١/١٠١-"5١., :بيذهتلا بيذهتو

 )١( :صص قباسلا عجرملا 1917-79١,.

 «غ5/4١4 :دئاوزلا عمجم ىف يمثيهلاو 275١ 7/715 :ريبكلا يف يناربطلا هاور ثيدحلا ()

 ةلسلسلا يف ينابلألا هركذو ؛ 574 :ح ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نباو «15114:ح

 هب درفت دقو حالص نب حور :هيف نأ هفعض ببس ركذو «فيعض :لاقو ؛77 : م ةفيعضلا

 اذإ هلثمف «ريكانملا هتياور ببسلا نأ اونيبو «هفيعضت ىلع حرجلا ةمئأ تارابع تقفتا دقو

 19/١-"", :ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس :رظنا .هب جتحي ال ءاّركنم نوكي ثيدحلاب درفت

 15٠9« 18٠. :باتكلا سفن رظناو ١١54-١١5« :ص ةليسولاو لسوتلا يف ةليلج ةدعاق 0()

 ىلع ذملتت «نئسلا بحاص ؛«ىسيع وبأ «يذمرتلا يملسلا ةروس نب ىسيع نب دمحم :وه (4)
 - :رظنا .ه717/9 ةنس ذمرتب تام ؛هرمع رخآ يف يمع ؛نيثدحملا ةمئأ نم «يراخبلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2.

 نإف «هنتم سفن نم فرعي بذكلا و ؛ةعوضوم هقرط رئاس نأ نيب و يزوجلا

 الإ ملعلا هنع غلبي ملو دحاو باب الإ اهل نكي ملو ملعلا ةنيدم ناك اذإ َدِلَم يبنلا

 نوكي نأ زوجي ال هنأ ىلع نوملسملا قفتا اذهل و «مالساإلا رمأ دسف دحاو

 نيذلا «رتاوتلا لهأ نوغلبملا نوكي نأ بجي لب ءاّدحاو ملعلا هنع غلبملا

 عيمج ناف «رتاوتلاب مولعملا فالخ اذه نإ مث ...بئاغلل مهربخب ملعلا لصحي

 ةكمو ةنيدملا لهأ امأ «يلع ريغ نم لوسرلا نع ملعلا مهغلب مالسإلا نئادم

 نع نووري اونوكي مل ءالؤه ناف «ةرصبلاو ماشلا كلذكو ,رهاظ امهيف رمألاف

 ةفوكلا لهأف اذه عمو «ةفوكلا يف هملع بلاغ ناك امنإو ءاليلق ائيش الإ يلع

 .''7( يلع نع الضف نامثع ىلوتي نأ لبق ةنسلاو نآرقلا نوملعي اوناك

 .94//781 :بيذهتلا بيذهتو «١14ا//7 :نايعألا تايفو -

 .015-ه16 /ا/ :ةنسلا جاهنم )١(



 ا ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .كناقو :سماحلا بلطملا

 نبا لاق ,'7(ها/9٠) ةنس ةرخآلا ىدامج يف ةرهاقلاب هللا ءاطع نبا يفوت

 الهك ةيروصنملا ةسردملاب ١4 ةنس ةرخآلا ىدامج فصن يف تامو» :رجح

 ."0( ةلفاح هتزانج تناكو

 هخيش ربق نم بيرق ةيردنكسإلاب هيلإ بسني دجسم هللا ءاطع نبالو : تلق
 نآلا ىلإ لازي ال هّللا ءاطع نبا ربقو » :ينازاتفتلا ءافولا وبأ لوقيو «يسرملا

 ءاهتيانعب ريدج كش ريغ نم وهو .فاقوألا ةرازو هب تنتعا ول اذبحو ءالامهم

 هتناكمو ءاهبحاص لضفب مهنم اًفارتعا ةيلذاشلا ةقيرطلل نوبستنملا هب ىنتعا وأ
 ." 0( مهتقيرط يف

 جابيدلاو 255 -5/9 :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبطو 058/5 :ربعلا لويذ نم :رظنا (1)

 .19/5 :بهذلا تارذشو « 7١/١ :بمهذملا

 575/١. :ةنماكلا رردلا (':؟)

 .77 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا 6
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 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ؛ يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 : لوألا بلطملا

 .هتحايسو «ملعلل هبلطو «هتأشنو ؛هدلومو ؛همسا

 نع ةعسوم ةمجرت هعضوب كلذو «هتمجرت نع ثحبلا ءانع ةبيجع نبا انافك

 هذه ىمسو «نيماعب هتافو لبق يأ (ه1771١؟) ةنس ىتح هدلوم ذنم ءهسفن

 .هدلومو «هبسن نم هتايح بناوج لك هعدوتسا دقو «(ةسرهفلا) :ةمجرتلا

 اذه يف هقارغتساو «هخويش دي ىلع موقلا قيرط لخد فيكو «ةيملعلا هتأشنو

 نم كلذ ريغو «يلحر طحمو «يملع وهف فوصتلا امأ ١ :لاق ىتح «قيرطلا

 .هتريسب ةلص اهل ثحابم

 :همسأ

 ءاّبهذم يكلاملا «ةبيجع نباب فورعملا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ وه

 ركذ » : مساب اًناونع (ةسرهفلا) هباتك يف ةبيجع نبا دقع دقو «''"ةقيرط يلذاشلا

 نب يدهملا نب دمحم نب دمحأ انأف » :هيف لاقف «؛انبسنب قلعتي امو انفالسأ

 ةبيجع نبا بسن يهتني انه ىلإ ,'": يجوجحلا ةبيجع نب دمحم نب نيسحلا

 تيبب يجوجحلا تيبلا ةلص كلذ دعب درسي مث «هيف وه كشي ال يذلا

 يجوجحلا مسا دعب لوقيف يوبنلا تيبلا يلإ هبسن يهتني يذلا ةبيجع نب هللا دبع
 نب نونحس يديس ىلإ مث ةبيجع نب هللا دبع يديس نب يجوجحلا ١ : قباسلا

 تيأر اذكه ربكألا سيردإ يالوم نب رغصألا سيردإ يالوم نب ميهاربإ يالوم
 ةبيجع نبا نيتبسنلا نيب عمجلا ينعأ روكذملا نيسحلا يدج طخب

 ةيلذاشلا ةقيرطلاو 2540 ١/ :مالعألاو ١/ 4٠٠« :ةيكزلا رونلا ةرجش :يف هتمجرت رظنا )١(

 ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 2709/7/7 :ىمالسالا فوصتلا ةملعمو 97-245 :اهمالعأو

 .5 .: ص

 .16 : ص ةسرهفلا هه



 « دقئو ضرع » ةيلذأشلا هيما

 .27( ىجوجحلاو

 يلع نب نسحلا ىلإ هبسن ةياهن ىلع ةبيجع نبا نم رارصإلاو ديكأتلا اذهو

 دحأب هسفن قصليو الإ فوصتلا خويش نم خيش ولخي ال يتلا لئاسملا نم اهو
 دقف ءاًضيأ ةبيجع نبا هيف عقو ام اذهو ايو نيسحلا وأ نسحلا امإ نيطبسلا

 هبسن لصتي يذلا ةبيجع نب هللا دبع يفوصلاب هبسن ديكأت اًئيمتسم لواح
 .اًوَو يلع نب نسحلا ىلإ مهبسن يهتني نيذلا برغملا فارشأ ةسرادألاب

 : 355 يبنلا ىلإ هبسن يف ةبيجع نبا كش
 نبا) ىمسملا تيبلا اذهب هتلص نأ دجن (ةسرهفلا) هباتك لالخ نم نكلو

 اذه نولمحي نيذلا ةبيجع نبا تيب لبق نمو وه هلبق نم «ريبك كش هيف (ةبيجع
 .مسالا

 (يجوجحلا) مساب هؤابآ فرعي ناك هل مجرتن يذلا ةبيجع نبا نأ كلذ نايبو

 ةرهتشم ةيمستلا هذه تناك امنإو «ةرهتشم ةبيجع نباب مهيلإ ةبسنلا نكت ملو
 نب نيسحلا هدج نأ ةمجرتلا بحاص معزي يذلا «ةبيجع نب هللا دبع دالوأل

 ينعأ هبسن قيقحت ىلع اًضيأ فقن ملو» : ةبيجع نبا لاق «هيخأ نبا وه دمحم

 نبا هَّللا دبع يديس هخيش ةبارق نم هنأ هب يوقلا نظلا نأ ريغ «نيسحلا يديس
 20 هيخأ دلو لب «ةبيجع

 مل ةبيجع نبا تيبب هبسن لصي نأ يف ةمجرتلا بحاص نم ةلواحملا اذهو

 نم مهلزع ىلإ اوعس دق لب «ةبيجع نب هللا دبع تيب نم ةقفاوملا اهلباقت نكت
 ةايح يف نيقيرفلا نيب ةريبك ةرجاشم تعقو دقلو » :ةبيجع نبا لاق «مسالا اذه

 بسن نم انولزعي نأ اودارأ نيح شيرق نب ميركلا دبع يديس ةمالعلا انخيش

 . 5 : ص ةسرهفلا 000

 .١ا/ :٠ ص ةسرهئفلا 69



 هيف ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .""7« ةبيجع نب هّللا دبع خيشلا

 دجي يوبنلا تيبلاب هتلص ةلواحمو هسفنل ةبيجع نبا ةمجرت لالخ نمو

 : ةمجرتلا بحاص اتلغش نيتيضق نيب هسفن ئراقلا

 ام ركذ اًبيرق قبس دقو : يوبنلا بسنلا اذهب ةبيجع نبا كش :ىلوألا ةيضقلا

 نيبو ةمجرتلا بحاص هيلإ بستني يذلا يجوجحلا تيب نيب عزانت نم لصح

 «ةبيجع نبا تيب نم مهجارخإ يناثلا تيبلا ةلواحمو ةبيجع نب هللا دبع تيب

 ةحص ىلع تفقو له «يديس اي :يبرعلا هخيشل ةبيجع نبا لوقي كلذ يفو

 تنك دقلو  :لاق ىتح كلذب اًمتهم ناكو «''”2 كشت ال :لاقو ّىلإ رظنف ؟انبسن

 ."7(رمألا اذهب تممتها فلس اميف

 يف «ىؤرلاو ءايلوألاو خويشلا لاوقأ ركذب كشلا اذه عفد : يناثلا ةيضقلا

 : يوبنلا تيبلل هبسن ةحص

 تيبلاب هتلص تابثإ ةلدأ قوس يف باجعلا بجعلاب ةبيجع نبا ىتأ دقو

 هريغ وأ ٍةِْكَي يبنلا نم ةيؤر وأ .لوهجم يلو لوق وأ «هل خيش لوق نيب ام يوبنلا

 دقلو » :هلوق كلذ نمو «كلذ ىلع ةلدأ ةينامث نم رثكأ قاس دقو «هبسن ححصت

 : هل تلقف ؟ةبيجع نبا هيقفلا تنأ : يل لاقف سدقملا هدجسم يف ٍةِكَي يبنلا تيأر

 ,*”( كشت ال اًقح يدلو تنأ :يل لاقو «ةبيجع نبا دمحأ !مكدبع انأ «معن

 بوذجم يلو هنأ يعدي نم دحأ ىلع هل بحاصو وه لخد دقو- لاقو

 لوزيل هنم انجرخيل وأ انبسن ةحصب انربخي نأ انبولق يفو١ :-فشاكم
 لهأ نم وأ .ءافرش امكالك :لاقو انيلإ رظن هيلع انلخد املف .لاكشإلا

 ) )1١ةسرهفلا ص:١7.

 )؟١( :ص ةسرهفلا ١19.

 ) )*7:ص ةسرهفلا ١19.

 ) )5ةسرهفلا ص:١7١.



 « دقنو ضرع » ةيلزاشلا 2«

 يواقردلا يبرعلا هخيش نع لقنيف هبسن ةحصب هخويش ةفرعم امأو أ"( تيبلا

 فيرشلا تيأر امهم ينأ يهو ةيصوصخب ىلاعت هللا ينصخ دق انأو» :هلوق

 ةحص ىلع تفقو له .«يديس اي :لاقف ةبيجع نبا هلأسو 2(« هريغ نم هفرعن

 رهظ ىلع مكبسن ةحصب بتكأ نأ تممه دقلو «كشت ال :لاقو ّىلإ رظنف ؟انبسن
 ."” مكحلا حرش ينعي «كباتك

 هديب لجر مونلا يف ىلع فقو » :هلوق اهاعدا يتلا ةبيجع نبا ةلدأ نمو

 .قئار طخ هيف اذإف باتكلا تحتفف «مكدج ةمجرت رظنت دخ :لاقف باتك

 :يل لاق هيلإ ترظن املف ينملكف «ةمجرتلا ىلع فقنل هقاروأ حفصتأ تلعجف

 دادجألا ءامسأ ركذي لاز امف «نالف نب نالف نب ةبيجع نب هللا دبع وه مكدج

 "56 سيردإ نب رمع ىلإ

 يهو ةديكأ ةجيتن ىلإ ةبيجع نبا لصي ةبوذكملا ىؤرلاو صصقلا هذهبو
 .«باستنالا بكنتأ تنك دقو» :لوقي كلذ يفو «يوبنلا تيبلاب هبسن ةحص

 '*'هخيشو انخيش تيأر ىتح كلذ ققحت مدعل «يبتكو يتداهش يف هنم جرحتأو
 تملعف هَّللا رونب نارظنيو «هّللاب ناملكتي امهو يخألو يل امهبتك يف هب ناحرصي

 ةحصب نيقيلا يوقف ...ايؤرلاو «لبق ةمدقتملا ةياكحلا عم ةبسنلا ةحص

 .6©6 ةسسنلا

 )١( :ص ةسرهفلا ١18.

 ١59. :ص ةسرهفلا (؟)

 ١9. :ص ةسرهفلا 69

 الإ هبسن ققحتي ملو «هبسن يف اًكاش ناك هرمع نم ةنس (41/) لاوط ةبيجع نبا نأ ينعياذهو (4)

 ذملتتي ملو (ه171١) ةنس دلو ةبيجع نبا نأ كلذ نايبو «نيعبرألاو ةعباسلا نس غولب دعب

 كلسيو ءةصقلا ذه يف امهركذ درو ناذللا يبرعلا يواقردلا هخيشو يديزوبلا هخيش ىلع

 .(ه708١) ةنس الإ ةيلذاشلا ةيواقردلا ةقيرطلا امهيدي ىلع

 ١١. :ص ةسرهفلا (0)



 ةيلذاشلا هتقيرطو , هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بادلا

 هتلص ىوعد ثحبأ امدنع يننأ ةلأسملا هذه ثحب يف هيبنتلا يغبنيو : تلق

 لب هِي يبنلاب هبسن لصتي دحأ كانه نوكي نأ راكنإ كلذ ينعي ال يوبنلا تيبلاب

 اًفلس سانلا مهفرعيو «مهتلدأ مهل «يوبنلا تيبلا ىلإ بستتت ةيرذ دوجوب مزجي
 «ىؤر درجم يه ةلدألا هذه نوكت نأ هيف ككشأو هركنأ يذلا نكل فلس نع

 تابثإ اهيف يعديو يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف دجو لجر اهب هوفتي معازمو

 .ةدودعم نينس ىلع هتفرعم فقوتت ال يبيغ رمأ

 يتلاو «هسفن ةبيجع نبا اهيف كش يتلا ىوعدلا هذه نع مالكلا ةياهن لبقو

 نيبو هنيب ماتلا هباشتلا دجن «يوبنلا تيبلل هبسن ةحصب هخيش رابخإب هكش لاز

 نبا هخيش قيرط نع يوبنلا هبسن ىقلت هنأ معز يذلا «يلذاشلا ةفئاطلا خيش

 ىلإ الماك هبسن درسف «لبجلا يف هيلإ دعص امدنع كلذب هربخأ يذلا (« شيشم

 نوسدقي نيذلا هعابتأ دنع ةسادقلاب ىظحي ىتح ىواعدلا هذه لكو هلك يبنلا

 .يوبنلا تيبلاو هلك يبنلا

 : ةبيجع نبا ةلالس تامارك

 (تسرهفلا) هباتك يف هسفن نع ةبيجع نبا هدقع يذلا لصفلا اذه يفو

 : مهنع لاق نيذلا هفالسأ نع ملكت «انبسنب قلعتي امو انفالسأ ركذ» :ناونعب

 يف الإ انيف رهظ امف قيقحتلاو ملعلا امأو «ميدق انفالسأ يف حالصلاف ةلمجلابو)

 اًناولأ مهنع ركذيو مهيف ملعلا نكمت نود حالصلاب مهفصي وهف «''0 نامزلا اذه

 نايبل الإ كاذ امو ءاهل صيحمت نودب لقعلاو عرشلل ةفلاخملا تاماركلا نم

 ةفوصوملا تافارخلا كلت نم اًضعب ركذأ فوسو ء«تيبلا اذه ةمظع

 : كلذ نمف «تاماركلاب

 ببسو» :ةبيجع نبا لاق :يجوجحلا نيسحلا ةبيجع نبا دج تامارك

 060 : ص ةسرهفلا 0030(



 ةنس لك ناكف «ةوطخلا لهأ نم ناك هنأ روكذملا دجلا ىلع بقللا اذه نايرج

 باغ رحنلا موي ناك اذإف «ةداعلا قرخو يطلا ليبس ىلع ةفرعب جاجحلا عم فقي

 يديس اي تنك نيأ :هل سانلا لوقيف ىلعألا ىحضلا ىلإ ديعلا ةالص تقو نم

 ضعب ناك املف «كلذب هوقدصي ملف «جاجحلا عم ىنمب تنك :لوقيف «نيسحلا

 نييرط ةكم فيغر نم نيفيغر مهل جرخأ مث «هتداع ىلع باغ مساوملا
 ءيجيو جحي يذلا نيسحلا يديس اذه هوأر اذإ نولوقي سانلا راصو «هوقدصف

 هب ىقستسي ...روهشم هربقو ١ :هربق نع لاقو «'''0 يجوجحلاب رهتشا ىتح
 رطملا رمأ يف ماعلاو صاخلا دنع برجم وهو «دئادشلا يف هيلإ أجتليو «مامغلا

 ."7( اًعيرس رطملا لزنيف ءاملا نم اًئيش هربق ىلع سانلا بص طحقلا ناك اذإ

 لاق يجوجحلا نيسحلا هدج ةجوز ةمطاف يهو : ةبيجع نبا ةدج تامارك

 2" "(تامارك اهلو ءرحبلاو ربلا يف ةثاغإلا لهأ نم تناك ١ :اهنع ةبيجع نبا

 كلذ نمو «ةيبوبرلاو ةيهولالا يف كرش اهلك تامارك رشع نم رثكأ اهل دروي مث

 لاقف ...مهذخأ اودارأو ىراصنلا ةنيفس مهيلع تعلط ةيرحبلا ضعب نأ » :هلوق

 نم لجرلاقف هب ثغتسيلف هدلب يف اّيلو فرعي ناك نم هباحصأل ةنيفسلا سيئر

 بكرملا يف مهعم ترهظف ءاهب عمسي ناك «ةيبيجعلا ةمطاف اللا :'*”ةجنط

 .”«اوملسف «لاجرلا هللا هللا :لوقتو «بكرملا عفدت يهو

 ) )1١:ص ةسرهفلا ١١5.

 ١7. :ص ةسرهفلا ()

 ١١. :ص ةسرهفلا (9)

 ةيادب يفو «قراط لبج قيضم نم يبرغلا فرطلا دنع عقت «ىصقألا برغملاب ةميدق ةنيدم (4)
 تحبصأ م1961 ةنس برغملا لقتسا املو «يبوروألا رامعتسالل تضرعت ةثيدحلا روصعلا

 /” :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .يبرغملا نطولا نم اءزج
 ١7١. /" : نادلبلا مجعمو «

 5١. :ص ةسرهفلا (5)



 مع ةدلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نم هيلع تلمتشا امو هفالسأ نع ةبيجع نبا اهقاس يتلا تاماركلا هذه دعبو

 ال اذه لثمو» :اكردتسم لاقف صصقلا اذه رربي نأ دارأ ةيدقع تافلاخم

 تدهش اذإف «نوكملا دهشت مل ام ناوكألا عم تنأ هللا ءايلوأ نم برغتسي

 .'00(كعم ناوكألا تناك نوكملا

 :هدلوم

 لابجلا نكست يتلا (ةرجنأ) ةليبق نم (شيبجعا) ةيرق يف ةبيجع نبا دلو
 ةرشع ةفاسم ىلع «برغملا لامش ىصقأ يف ةعقاولا (ناوطت) ةنيدمب ةطيحملا

 وأ (ه50١١) ةنس '”طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاس نم تارتم وليك

 ينأ هللا اهمحر مألا ينتثدح » :هتدالو ةنس نع ةبيجع نبا لاق «(ه171١)

 ىدحإ وأ «نيتس ةنس كلذو «"”«ناوطت ءيضتسملا رصح ةدم يف تقلخ

 7( فلأو ةئامو نيتسو

 :هتأشن

 أشنو «يلذاشلا نسحلا يبأ نطوم ىصقألا برغملا دالب يف ةبيجع نبا أشن

 قيرط تكلس يتلا هترسأب اًرثأتم «هتايح ةيادب ذنم ةيفوصلل اًبحم اًيفوص

 ةقيرط هيدي ىلع كلس يذلا يديزوبلا هخيشب يقتلي نأ لبق كلذو ,فوصتلا

 نبا نإف «يرظن يف مهم هيلإ لوصولا ديرأ يذلا هيبنتلا اذهو «(ةيواقردلا)

 ةقيرطلا ىلع اًيفوص كلذ عم ناك هتايح ةيادب يف رهاظلا ملعلل هبلط عم ةبيجع
 «مهتقيرط كلس (ةيلذاشلا ةيواقردلا) ةقيرطلا خويشب ىقتلا امل مث «ةيلذاشلا

 .77 :ص ةسرهفلا (1)

 ةمدقمو 2٠١١١ :ص ىفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإو 5١54/5« :ناوطت خيرات :رظنا (؟)

 .47 :ص اهمالعأ و ةيلذاشلا ةقيرطلاو ١9/١« :ةبيجع نبال ديدملا رحبلا ريسفت

 ١١١. :ص ىيفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :رظنا (7)

 "١. :ص ةسرهفلا (:4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هيكل

 اذهو .«.فوصتلا ةثول نم اًملاس كلذ لبق ناك هنأ ال ءفوصتلا ىف اًولغ دازو

 داسف هل نيبت مث رهاظلا ءاملع نم ناك ةبيجع نبا نأ معز نم ىلع دري ليصفتلا

 لك ىلع ةيفوصلا ةقيرطل الضفم نطابلا ملع ىلإ لوحتو اهرجهف مهتقيرط
 نبا ةرسأ فوصت ىلع لديو هللا ءاش نإ نايب ةدايز كلذل ىتأي فوسو «قيرطلا

 : رومأ ةدع ةبيحع

 ةيفوصلا صصقب اوعلو نيذلا هفالسأ تامارك ركذ نم قبس ام ١-

 يف اهعدوأو «كلذ ىلع ةبيجع نبا أشنف «مهسلاجم اهيف نولحي يتلا مهتافارخو
)010 

 . هباتك

 : ةبيجع نبا لاق اهب دبعتي ةولخو ةيواز يجوجحلا نيسحلا هدجل ناك -؟

 دن مايألا ضعب اهيف اندبعت دقو ...ةروهشم اهيف دبعتي ناك يتلا هتولخو »

 ةءارف هيبأ نع ركذف «مهفوصت ىلع لدي ام همأو هيبأ ريس ىف دروأ ا

 نبا ةيلصتو) «ةيشعو ةركب (ةيقورزلا) أرقت » :اهنأ همأ نع دروأو «(ةدربلا)
 3 5 0 هاو
 .٠ رح دارواو ١ ( شيشم

 هراكنإ بجول هيف هريغ هلاق ول ءانثب ءاج هتأشن نع ةبيجع نبا ملكت املو

 يتأشن تناكو » : لوقي كلذ يفو «هسفن ىلع هنم رداص ءانثلا اذه ناك ول فيكف

 لاح قحلي ام انيلع رمي مل ؛فافعو «ةياعرو .ظفحو «ةنايص يف هلل دمحلاو

 دعب رابكلا ىصاعملا نم انظفحو هّللا انمصع لب «نوئجلا ةبعش نم بابشلا

 اننيب هّللا لاحف انسفن نع انتدوارو ءانل تأيهت ةأرما نم مكف «رابتخالاو ءالتبالا

 هحالص نم ركذيو /*!( هللا ةدابع يف أشن هلك انبابشف «هتياعرو هظفحب اهنيبو

 )١( :ص "ةسرهفلا" هباتك ىف ةيفوصلا تاماركلا كلت رظنا ١5- 15.
 :ص ةسرهفلا (؟) ١5. ١

 ١5. :ص ةسرهفلا (29)

 ١8. :ص ةسرهفلا (:)



 يق ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأآ : لوألا بابلا

 يلصتو هلمحتو موقت ىتح همأ ىلع حيصي ةالصلا تقو ءاج اذإ هنأ هتعاضر ةرتف

 نكي ملو .ةدحولاو «ةولخلا بح ىلع هرغص ذنم مهلأ هنأو ءهحايص عطقتيف

 يهن ىتلا ةيكزتلاو ءانثلا نم كلذ ريغو «كلذ يف بتوع ىتح نايبصلا عم بعلي

 باتك يف اهنيودتو هسفن نع اهريطستب فيكف نيرخآلا نم اهعامس نع دبعلا
 .سانلل هجرخي

 :ملعلل هبلط
 (تسرهفلا) يف ةبيجع نبا هنود امك كلذ ميسقت نكميف ملعلل هبلط نع امأو

 : نيمسق ىلإ
 :(ه108١١1-ه70١1) رغصلا روط يف بلطلا :لوألا مسقلا

 يف هللا ىقلأ دقو » : ةبيجع نبا لاق ءاريغص ملعلا بلط أدتبا هنأ ركذ دقف

 ةءارقب مولعلا كلت أدتبا هنأ ركذو .''"«ابصلا لاح يف انأو ملعلا ةبحم يبلق

 وهو هرغص يف نآرقلا ةءارقب لغتشا هنأو "7ةالصلا ماكحأ يف ريغص باتك

 ىلع هيقلتو ةءارقلا حيحصتل كلذ دعب رفاس مث .«نآرقلا ظفحف منغلا ىعري

 ةيمورجألا أرق هنأ ركذو «" ”كلذ يف هخويش ركذ دقو .ديوجتلا ملعتو «خويشلا

 ."*”فيلآتلا نم كلذ ريغو .وحنلا يف ةيفلألاو

 :(ه8١١١-ه111/8) بابشلا روط يف بلطلا :يناثلا مسقلا

 :فوصتلا مولعل هبلطو «ةيعرشلا مولعلل هبلط هيف نيبن مسقلا اذهو

 : ةيعرشلا مولعلل هبلط : الوأ

 ةرشع نامث وأ ةنس ةرشع عست رمعلا نم تغلب املو :ةبيجع نبا لاق

 ١5. :ص ةسرهفلا )١(

 .(ه505) ةنس ىفوتملا يبطرقلا يراصنألا سابعلا يبأل 'ةيبطرقلا' باتك وه (؟)

 ١77. : ص ةسرهفلا :رظنا ()

 ١7. : ص ةسرهفلا (:5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 4

 هبلط ةرتف ندم ةدع نيب ةبيجع نبا لقنت دقو .''”( رهاظلا ملعلا ةءارق يف تعرش

 :ملعلل
 ثكمف (ريبكلا رصقلا) ةنيدم ىلإ لقتنا مث «هتيرق يف ملعلل هبلط أدتبا دقف

 عضوملا انب نأمطا املو » :لوقي امك ملعلا بلط يف اهيف دهتجا نيتنس اهيف

 تيسنو «يسفن تلمهأ ىتح اًميظع ءانف هيف تينفف ملعلا ةءارقب تلغتشا

 لغتشاف (ه145١) ةنس (ناوطت) ةنيدم ىلإ عجرف ىمحلاب بيصأ مث ؛''”« اهرمأ

 .ةريسلاو .«؛ثيدحلاو ءريسفتلاو «هقفلاو ءوحنلا ملعتف ء.ملعلا ةءارقب

 يتلا بتكلاو كلذ يف هخويش ركذو .ءفوصتلاو «لوصألاو .قطنملاو

 ةجوزمم اهلك هلل دمحلاو يتءارق تناكو » :ةرتفلا كلت نع لاقو ؛ ””اهسرد

 .مونلل ثلث :اًثالث ليللا مسقن انكو ءاٌّردان الإ ليللا مايق كرتن مل «ةدابعلاب

 الإ تنكسأ تنك امف «ةدحولا تفلأ تنكو «ةعلاطملل ثلثو ء.دجهتلل ثلثو

 ىلع الإ ملعلا ةقلح يف سلجأ تنك امو «ةدابعلاو ملعلل غرفتلل يدحو

 (ساف) ةنيدم ىلإ رفاس يونجلا هخيش ةافو دعب (ه٠١17١) ةنس ىفو 17( ءوضو

 ةنيدم ىلإ عجر مث «ريسفتلاو ضئارفلا ملع أرقف «ةنس نوعبرأ كاذ ذإ هرمعو

 .مولعلا سيردت يف أدب اهدنعو (ناوطت)

 نم هانلصح انك ام ركذ  :لاقف اهلصح يتلا مولعلا كلت ةبيجع نبا نابأ دقو

 «قطنملا ملع :ناهذألا مولع نم هانلصح يذلاو ...ةنطابلاو ةرهاظلا مولعلا

 .ةئيهلا ملع نم مهملاو «'*”ةنسلا لهأ بهذم ىلع مالكلاو

 )١( :ص ةسرهفلا ١8.

 ) )0:ص ةسرهفلا 1١٠.

 7٠-77. :ص ةسرهفلا :رظنا ()

 ."7 :ص ةسرهفلا (:4)

 .ةرعاشألا :انه ةنسلا لهأب ينعي (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 مل ام هيف يلع حتف دقف ريسفتلا اًضوصخو ء«نآرقلا مولع :نايدألا ملع نمو

 قيرط ىلع لجو زع هَّللا باتك ترسف دقو ءاذه اننامز يف يريغ دحأ ىلع حتفي

 لوصأو «هعاونأب هقفلا انلصحو «هيلإ قبسي مل امب نطابلا لهأو «رهاظلا لهأ
 لاجرلا تبحص مث «ناهربلا قيرط ىلع ديحوتلا ملع وهو نيدلا لوصأو «هقفلا
 ءريسلا ملعو «ثيدحلا ملع اًضيأ تلصحو «نايعلاو دوهشلا ماقم ىلإ تيقرتف

 ءةغللا ملع :ناسللا ملع نمو «لئامشلاو «خيراتلاو «يزاغملا ملعو

 .(70 هعاونأب نايبلاو ءوحنلاو «فيرصتلاو

 يواست مل اهنم نكمت دق نأ ةبيجع نبا معزي يتلا مولعلا كلت نأ الإ : تلق

 ملع لاثمف » : ةبيجع نبا لاق «ةيلذاشلا ةيواقردلا ةقيرطلا كولس دعب اًئيش هدنع

 ...بهذلا نم اًئيب يطعأ مث سولفلا نم تيب هدنع نمك نطابلا ملع عم رهاظلا
 رهاظلا ملعب لاغتشالاف .بهذلا نم اهلثم يطعأ نم سولفلا ىلإ تفتلي فيكف
 نع لوقيو «'''« نيكمتلا دعب ريغلل اًلزنت ناك اذإ الإ ةلاطب دوهشلا قيقحت دعب
 هيف يلف «يلحر طحمو «يملع وهف فوصتلا امأو ١ :فوصتلا ملعل هبحو هنكمت

 لهأ قيرط ىلع قبسلا بصق هيف تزح ء«جلافلا مدقلاو «ىلوطلا ديلا
 26 قوذلا

 : فوصتلا ملعل هبلط : اًيناث

 ىلإ هسفن ةمجرت يف هصصخ يذلا (تسرهفلا) هباتك يف ةبيجع نبا متها

 هراوشم أدتبا دق هنأ و «ةعيرشلا مولع ىلع هليضفتو «فوصتلا ملعب ةداشإلا

 .فوصتلا قيرط كلس امل اهرجهو «اهيف دهز مث رهاظلا مولع بلطب يليصحتلا

 اهقاس يتلا ثادحألا كلت نم بجعتلا الإ ةمجرتلا هذهل ئراقلا كلمي الو

 ٠١١. :ص ةسرهفلا )1١(

 . ١٠61 : ص ةسرهفلا )0

 ١٠6١١ : ص ةسرهفلا 69



 كلذ بحاص امو نطابلا ملع ىلإ رهاظلا ملع نم هلوحت ثادحأ يف ةبيجع نبا

 اهقوسي ناك لب ةفلاخم ىندأ اهيف ةبيجع نبا ري مل ةيعرشو ةيدقع تافلاخم نم

 .حدملا قيرط ىلع
 اًركبم أشن مولعلا رئاس ىلع هليضفتو «فوصتلا ملعب ريبكلا مامتهالا اذهو

 اًقوصت نكي مل هفوصت نكل ءاهيف أشن يتلا ةيفوصلا ةئيبلا ببسب ةبيجع نبأ دنع
 ءةيفوصلل ةبحم درجم ناك امنإو «ةيقرطلا ةيفوصلا دعاوق ىلع اًيجهنم

 .مهعمتجم يف ءاملعلا ريكن نودب ةماعلا اهتلقانت يتلا مهسوقطو

 هل تناك دقف مهدعاوقو مهقرطب همازتلاو «ةيفوصلا جهنم هكولس امأو

 نيذلا ةيواقردلا ةقيرطلا خويش ىلع هذملتتب تلمكو تمت تامدقمو بابسأ

 ةقيرطل البقتمو اًبحم ناك ءاقللا اذه لبق هنكل «.(ه١؟04) ةنس مهتقيرط كلس

 : "'”ريغصلا ديجملا دبع روتكدلا لاق «'"(ه149١١) ةنس نم ةيلذاشلا ةيفوصلا

 ىلإ هباستنال اًخيرات " ”ةنسلا كلت نم لعجي مل ةبيجع نبا نأ اذه لك ىنعمو »

 ةنسلا هذه يف هنأ ههوصقم نإ لب «ىرخألا نيدايملا ىلع هليضفتو .فوصتلا

 «' "« رغصلا ذنم ناك يفوصلا ركفلا ىلإ هليم نإف الإو ءاّيبرم اًخيش هل ذختا
 : (تسرهفلا) هباتك يف نيناونع عضو هنأ كلذ ىلع لديو :تلق

 .ةدابعلل درجتلاو «لمعلا ىلإ انلاقتنا ركذ :لوألا ناونعلا

 هنأ ركذ رهاظلا ملعلا نع هفارصناو مكحلا باتك عم هتصق ركذ امل هنأ ةئسلا هذه ىلع لدي )١(

 ةسرهفلا رظنا .(ه197١) ةنس جوزت مث ؛هريسفتو نآرقلا أرقي نينس عبرأ وأ نينس ثالث يقب

 .47-55 : ص

 يبرغملا ركفملا ةذمالت نم «طابرلاب بادآلا ةيلكب ةفسلفلا ذاتسأ ءريغصلا ديجملا دبع :وه (؟)

 الو «برغملا يف ةيشيشتوبلا ةيفوصلا ةقيرطلا يديرم مالعأ نم امهالكو ؛نمحرلا دبع هط
 .ثحبلا اذه ةباتك ىتح اًيح لازي

 .يديزوبلا هخيش دي ىلع ةيواقردلا ةقيرط اهيف كلس ىتلا (ه708١) ةنس يهو 2()

 174/١. :19و14 نينرقلا يف يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ (4)



 كي ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 .نطابلا ملعل انلقتنا ركذ : يناثلا ناونعلا

 ببسو ١ :لوقيف لوحتلا اذه ةيادب هيف انل يكحيف :لوألا ناونعلا امأ

 دنع هّللا ءاطع نبال (مكحلا) نم ةخسن تدجو ىينأ لمعلا ىلإ ملعلا نم انلاقتلا
 يف تدهز هتعلاط املف «' '”دابع نبا حرش تعلاط مث اهتخسنف «باحصألا ضعب

 هللا لوسر ىلع ةالصلاو هَّللا ركذل لتبتلاو ةدابعلا ىلإ تلقتناو «رهاظلا ملعلا

 دحأ لإ لبقأ اذإ تنكف ءاهلهأو ءايندلا تضغبأو «ةولخلا ىلإ تببح مث لك
 هذخأ يخأ نإ :هل لاقف دلاولا ىلإ بهذ يخأ ينم كلذ ىأر املف «هنم تررف

 دارأ هابأ نأ ودبيو «*''6© سانلا لزتعاو «ةدابعلاب لغتشاو «ةءارقلا كرتف ساوسو

 جاتحن يذلا ملعلا امأ  :لاقف هيلع در ةبيجع نبا الإ رهاظلا مولع كرت نع هفرص

 ءاًئيش تأرق ام ىلع ديزأ الو ءاّيتفم الو اًيضاق نوكأ نأ ديرأ امو «هتأرق دقف هيلإ

 ."”(|دبأ اذه نع عجرأ ال هَّللاو

 ركذيف نطابلا مولعل ةيعرشلا مولعلل هرجه تايادب ركذب ةبيجع نبا عباتي مث
 ةءارق نم رثكي ناكو «ةيفوصلا تاماقم يف دبعتي ناكف «ةولخلا هل تببح هنأ

 مولعلا بتك عيب ىلع مزع هنأو ءايزح رشع ةسمخ أرقي ناك ىتح «بازحألا

 نع لدع مث دبعتلل لبجلاب شيشم نب مالسلا دبع حيرض ىلإ عولطلاو «ةيعرشلا
 :لاق «رهاظلا ملعلا بلطب هرمأيو «كلذ نع هاهني ءايلوألا دحأل اهآرايؤرل كلذ

 ام يردن الو «ملعلاب ينرمأ يذلا خيشلا عم اًيدأ ملعلا ةقلح يف سلجأ تنكف »

 ىتح ِةِكَي لوسرلا ىلع ةالصلاب لغشنا مث «'*”« هللا ركذب الغش «سردملا لوقي

 «سلدنألاب ةدنر يف ةيلذاشلا خياشم نم «يدنرلا يزفنلا دابع نب ميهاربإ نب دمحم :وه )١(

 يفوت «جاتحملا ةيافكو «ةيلعلا بهاوملا ثيغ :اهنم تافلؤم ةدع هل ءاًبيطخ سافب رقتسا
 .196 :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 2799 /0 : مالعألا :رظنا .(هال37) ةنس

 5٠. :ص ةسرهفلا (0)

 5١. :ص ةسرهفلا ()

 .47 :ص ةسرهفلا ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا مع

 «راونأ يلع تقرشأ هللا لوسر ىلع ةالصلا يف تقرغتسا اذإ تنكف ١ :لاق
)01( 

 (« كلذ نع ضرعنف «قراوخو روصقو فراخز يل ترهظو

 ءاملع كلسم نم لماكلا هلوحت ةلحرم هيف انل صقيف :يناثلا ناونعلا امأ

 :لوقيف (ه8١7١) ةنس كلذو «ةيلذاشلا ةيواقردلا ةقيرطلا ىلإ رهاظلا

 مث 2« فلأو نيتئامو نامث ةنس نطابلا ملع هنع تذخأو «''”خيشلاب تيقتلاو »

 خايشألا ةرايزل ةثلاثلا ةرملا ساف ىلإ تعجر املو » :لوقيف كلذ ثادحأ نيبي

 ةاقالمل لاورز ينب ىلع يعوجر يف تزج ,رهاظلا ملعلا مهنع تذخأ نيذلا

 يب احرف امهيلع تمدق املف «يديزوبلا دمحم يديسو «ىيبرعلا يالوم خيشلا

 نوسرادتي مايأ ةثالث مهدنع ثكم مث «'"”( ينغت ةرظن ّيلإ ارظنو ءاًديدش اًحرف

 نم انأ» :يديزوبلا هخيشل لاقف ةبيجع نبا مهب رثأت ىتح «فوصتلا
 .(4)( كباحصأ

 هيلإ همودق يف اًعمط يديزوبلا هخيش هلساري ذخأو «ناوطت ىلإ رفاس مث

 كيلعف موهفلا نزاخمو «,مولعلا حيتافم تدرأ نإ :لاقف هيلإ بتك ىتح

 نبا هل ملستسا درولا هنقلو هب ىقتلا امل هنأ ةبيجع نبا ركذي مث "6 مودقلاب

 نأ ةبيجع نبا معزي مث «'""6تئش ام يب لعفا كيدي نيب انأ» :لاقف ةبيجع

 خياشملا ةمدخ نأ ملعا ) : لوقيف هل حتفلا ببس يه يديزوبلا هخيش ةمدخ

 ةبحصلاب الإ ةيالولا ةبترم دحأ لان امو «ربكألا رسلاب رفظلا ببس يه مهتبحصو

 )١( :ص ةسرهفلا "4.
 ) 6)0.يديزوبلا هخيش ينعي

 )( :ص ةسرهفلا 50.

 ) )4:ص ةسرهفلا 450.

 ) )60:ص ةسرهفلا 450.

 ) )5:ص ةسرهفلا ”55.



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو . يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 اًمايأ هعم ميقأو : لوقيف هيلع هذملتتو هتمدخ ركذي ذخأ مث 9( ةمدخلاو

 .خبطملاو .ءاهيف نكسي ىتلا هتفرغ تينب يذلا انأف «ةيندللا مولعلا ىف نئفتن
 ."”( مامحلاو

 :هتحايس

 ةيادب يف انتحايس ركذ » :ناونعب الصف (تسرهفلا) هباتك يف ةبيجع نبا دقع

 دب الو ١ :لاقف همعزب ةحايسلا ةدئاف هتيادب يف ركذو «"”«ريكذتلاو ركذلل انرمأ

 سوفنلا رهظيو «بويعلا نع رفسي رفسلا نأل «هتيادب يف ةحايسلا نم ريقفلل
 نع ملكت مث «":”« قالخلا كلملا ةفرعم عستت هبو «قالخألا عسويو «بولقلاو
 هتياغ نأ رهاظلا و «ةنس ةرشع عبرأ ةحايسلا لقأ» :الوق لقنف ةحايسلا ةدم

 نم مهنمف «ةحيرقلاو داهتجالا ردق ىلع توافتم وهو «قحلا دوهش نم نيكمتلا

 ."70 كلذ لبق مهنمو ء«رشع ةعبرأ يف نكمتي
 : اهب ماق تاحايس ثالث لصفلا اذه يف ةبيجع نبا ركذ دقو

 هخيش دي ىلع ةيواقردلا ةقيرطلا هلوخد دعب تناكو :ىلوألا ةحايسلا
 «يبرغملا لامشلا ىرق اهيف دصقو «ةنس (48) هرمعو (ه708١) ةنس يديزوبلا

 نبا لاق «ةيرق ةيرق داروألا مهنقليو «سانلا ركذي (ارجنأ) ةليبق يف راسف

 ىلإ جورخلا يف خيشلا يل نذأ ةقيقحلا ملع يف انيلع هللا حتف املو » : ةبيجع

 ناكو «''"«ءارقفلا نم ةعامج يف انجرخف «داروألا نيقلتو هللا دابع ريكذت

 )١( :ص ةسرهفلا ”5.

 .8/ل :ص ةسرهفلا (؟)

 )*( ص ةسرهفلا : 5/8.

 ):( :ص ةسرهفلا 48.

 ) )0:ص ةسرهفلا 58.

 )( :ص ةسرهفلا 58.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2«

 ىرقلا لهأ نيب ةيواقردلا ةقيرطلل ةوعدلا ةحايسلا هذه نم ةبيجع نبا دصقم

 ...اًجاوفأ هللا نيد يف نولخدي سانلا ١ :نأ ركذف «لاهجلاو ماوعلا نم ةيدابلاو

 يف حيباستلا سانلا تقلعو ...اًباوفأ هيلإ نوعجريو ههّللا يلإ نوبوتيو

 / ( مهقانعأ

 نم ةيلذاشلا ةيواقردلا ةقيرطلل ةوعدلل اًسمحتم ناك ةبيجع نبا نأ ظحاليو

 ,يديزوبلا هخيش نذإ دعب ءاهل ةيعاد قلطنا ىتح اهكلس نإ امف ءاهل هلوخد لوأ
 ركذلا مهميلعت وه يداوبلاو ىرقلا لهأ نيب ةحايسلا هذه ةياغ تناكو

 هذه ةجيتن تناكو «فوصتلا نع ةيانك قانعألا ىلع حبسلا قيلعتو «يعامجلا

 هتنيدم ىلإ عجر مث «هتوعدب ترثأت اهلك «ةيرق نيثالث نم رثكأ ةوعد ةحايسلا
 .ةنسلا كلت نم ناوطت

 زوح ١ اهيف رازو «ىلوألا ةحايسلل ةيلاتلا ةنسلا يف تناكو :ةيناثلا ةحايسلا

 هذه تناكو «'''رحبلا ةيحان نم ةنيدملل يبرغلا لامشلا يف عقاولا «ناوطت

 هتعامجو ةبيجع نبا لبق نم ةيلذاشلا ةيواقردلا ةقيرطلل ةوعدلل كلذك ةحايسلا

 اهل ىدصتو «لشفلاب تءاب دق ةحايسلا هذه نأ الإ «ةقيرطلل نيسمحتملا

 نم ناوطت هتنيدم ىلإ عوجرلاب هتمزلأ ىتح ءدرطلاو «درلاب ةماعلاو «ءاملعلا

 .ةنسلا كلت

 نأ دعب ءاهرشنل ىعسي يتلا هتعدبو ةبيجع نبال ةالولاو ءاملعلا هبنت دقو

 ةلفغ نيح ىلع اهب ماق يتلا ىلوألا هتحايس دنع هل يدصتلاو «هيلع راكنالا مهتاف

 اولخد نأ دعب - لوقيف كلت هتحايس ىلع سانلا دودر ةبيجع نبا ركذيو .هرمأ نع

 ,"”( مهنع انفرصنا ىتح دجسملا باب اودسو ءانم اوبرهف ١ :- ىرقلا ىدحإ

 .ةمل-غا/ : ص ةسرهملا 000

 ,6» : ص ةسرهملا :رظنا )03

 0 : ص ةسرهفلا 6



 «9ك1 ١ ةيلذاشلا هتقيرطو « هعايتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا ويأ : لوألا بايلا

 نحنو ...انيلع اورفصو «ةراجحلاب انومر١ :مهنأ ىرخأ ةيرق لهأ نع ركذيو

 تأي ملف مهدنع انتبف ,مهعماج ىلإ انلصو ىتح مهيلإ تفتلن ال ةلالجلا ركذن

 نأ ىرقلا كلت ضعب نع ركذي هنأ ةبيجع نبا ىلع ظحاليو «''"« ليلقلا الإ مهنم
 لبق نم ريربتلا اذهو ءمهنم نورذتعيف نوعجري مهل مهدرطو مهراكنإ دعب اهلهأ
 هصقني ريربتلا اذه نكل «ةوعدلا يف هتقيرط نع عافدلل هنم ةلواحم وه ةبيجع نبا

 ىلع يداوبلاو «ىرقلا يف سانلا قافتا رسفي فيكف الإو «عقاولا قيدصت

 ةعدتبم ةقيرطب ىتأ دق هنأ الإ باوج اذهل سيلو «هتوعد ضفرو «هيلع راكنالإ

 نم هنجس ىلع مالكلا دنع هنايب يتأيس ام وهو «نيملسملا مومع هيلع ام فلاخت
 .ناطلسلا لبق

 ةنيدم ىلإ لصو ىتح اهيف حاسو «ةثلاثلا ةنسلا يف تناك و :ةثلاثلا ةحايسلا

 كلذ يفو «فوصتلا رشن اهنم هفده ناك ةدم مهدنع ثكم ثيح ('””طابرلا)
 (شيشم نبا بطقلا ةالص)و ("7ضرافلا نبا ةيرمخ) مهعم تأرقف » :لوقي

 ىلإ عجر مث «'”داندفتساو اندفأف هللا ركذب ةريبك اًقاوسأ مهدنع انرمعو

 .ةنسلا كلت نم ناوطت هتنيدم

 ) )1١:ص ةسرهفلا 6١٠.

 «ةرجهلل سداسلا نرقلا يف نيدحوملا نمز تينب «يسلطألا طيحملا ىلع عقت ةنيدم (؟)

 نكامألاب فيرعت :رظنا .ةيبرغملا ةكلمملا ةمصاع مويلا يهو «حيتفلا طابر ىمست تناكو

 ١/ ١7,7. :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا

 «ةافولاو رادلاو دلوملا يرصملا «لصألا يومحلا يلع نب دشرم نب يلع نب رمع :وه ()

 هرعش يف «نيقشاعلا ناطلسب بقلي «فوصتم رعاش ءضرافلا نب نيدلا فرش بقلملا
 :يفوت .ءةكم نع ديعب ٍداو يف ةلزعلا رثكأو ء(دوجولا ةدحو) ىمسي امب لصتت ةفسلف

 .00 /5 : مالعألاو 2358/55 :ريسلا :رظنا .هاالا

 6١٠. :ص ةسرهفلا ()



 تييور» ند هو
 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا ةنقل#

 .هتافلؤمو :هتناكمو .ءسيردتلاب هلاغتشا :يناثلا بلطملا

 :سيردتلاب هلاغتشا :الوأ

 رفاسو ءاهخويش ىلع ذملتتو (ناوطت) ةنيدم يف قبس امك ةبيجع نبا أشن

 (ناوطت) ةنيدم ىلإ عجر مث ءرهاظلا ملعلا بلطل اهريغو (ساف) ةنيدم ىلإ
 كلس امل مث «مولعلا كلت سيردت يف ذخأو «ةيعرشلا مولعلا خويش نم اًخيش

 لاغتشا ميسقت نكميو «ةيفوصلا مولعب متهاو ءاهسيردت رجه ةيواقردلا ةقيرطلا

 : نيتلحرم ىلإ سيردتلاب ةبيجع نبا
 : رهاظلا ملع سيردت :لوألا ةلحرملا

 نأ لبق اميدق (ناوطت) ةنيدم يف ةيعرشلا مولعلا سيردتب ةبيجع نبا لغتشا
 (""ةنس ةرشع تس وأ ةنس ةرشع سمخب ةيواقردلا ةقيرطلا كلسي

 تسلج تنكو ١ : ةبيجع نبا لاق «ةنيدملا كلت يف ةعيرشلا ءاملع نم اًبوسحم

 ناكو «

 ةبيجع نبأ ركذ دقو 7( فلأو ةئامو نيعستو ىدحإ وأ « نيعست ةنس سيردتلل

 «ةيوازو دجسم نيب ام (ناوطت) ةنيدم يف سيردتلاب اهيف لغتشا عضاوم ةعبس

 هتاقالم دعب اهضعبو «خيشلا ةاقالم لبق اهضعب ىرخأ عضاوم يفو ١ :لاق

 ."7«ريثك رشب انيديأ ىلع باتو «ريثك قلخ ملعلا يف هلل دمحلاو انب عفتناف
 ةرثك تامانملا ردصم يهو «ةدمتعملا هرداصم ىدحإ نم ةبيجع نبا لقنيو

 يلذاشلا خيشلا تيأر تنك دقلو » :لوقيف رهاظلا ملعلا مهسرد نيذلا هذيمالت

 نذخأيل هّللاوف مزلا : يل لاقف ؛ملعلا ةءارق يف تعرش نيح ريغص انأو مونلا يف

 ملعلا يف ملعأ هّللاو اذهو » : ةبيجعع نبا لاق «“ اًملاع نوعبرأو ةعبرأ ملعلا كنع

 .45 :ص ةسرهفلا :رظنا .ةبيجع نبا نم كشلا )١(

 .65 : ص ةسرهفلا حف

 .45 : ص ةسرهفلا رف



 .''"6 نوصحي الف نطابلا ملع امأو ءرهاظلا

 : نطابلا ملع سيردت : ةيناثلا ةلحرملا

 ةعيرشلا مولع سيردت نم ةبيجع نبأ لوحت ةنس يه (ه11504) ةنس ربتعت

 : هلوقب ديدحتلا اذه ىلع صن دقو ءاهليضفتو نطابلا مولع سيردت ىلإ اهرجهو

 ,'"''(فلأو ةئامو نيعستو ىدحإ وأ «نيعست ةنس سيردتلل تسلج تنكو)

 وأ «ةنس ةرشع سمخ ...رهاظلا ملعلا سيردتل تسلج مث » :لاق كلذ لبقو

 نوكي (ه91١1) خيرات ىلإ ةنس ةرشع تس ةفاضإ دنعو «'70ةرشع تس

 ةبيجع نبا ركذيو «ةدحاو ةنسب (ه704١) ةنس لبق يأ (ه1١7١/) ةنس خيراتلا

 نيتئامو نامث ةنس نطابلا ملع هنع تذخأو خيشلاب تيقتلاو ١ :لوقيف ةنسلا هذه

 مولعلا سيردت نع لغشنا ةيلذاشلا ةيواقردلا ةقيرطلا هكولس دعبو «' 6 فلأو

 : ةيلاتلا رومألاب ةيعرشلا

 لب «ةيعرشلا مولعلا سيردت نع يديزوبلا هخيش ةمدخب لاغشنالا ١-

 كلذ نايب قبس دقو «'”هخيش تيب ءانبل ملعلا بتك ضعب عاب هنأ رمألا هب لصو
 .قباسلا بلطملا يف

 نم اهأدتبا ةحايسلا هذهو :يداوبلاو ىرقلا يف تاحايسلاب لاغشنالا -1

 يف انيلع هللا حتف املو ١ :ةبيجع نبا لاق «ةيواقردلا ةقيرطلا يف هلوخد نيح
 .داروألا نيقلتو هللا دابع ريكذت ىلإ جورخلا يف خيشلا يل نذأ ةقيقحلا ملع

 ."”« ءارقفلا نم ةعامج يف انجرخف

 )١( :ص ةسرهفلا 45.

 :ص ةسرهفلا (؟) 45.

 ) )9:ص ةسرهفلا 55.

 ) ):4:ص ةسرهفلا 45.

 ) )5:ص ةسرهفلا 47.

 ) )0:ص ةسرهفلا 55.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا 2« 44

 لاهجلاو ماوعلا نيب فوصتلا مولع هسيردتل الاجم تاحايسلا هذه تناكو
 ةعدبلا نيب نوقرفي نيذلا ءاملعلاب ةظتكملا ندملا نع اًدعتبم يداوبلاو ىرقلا يف

 انخيش ناكو » :ةبيجع نبا لوقي كلذ ىفو «راكنإلا مهنم لصحيو «ةنسلاو

 اهدئاوع ندملا :نالوقيو «ةنيدملا نم جورخلاب ينارمأي يبرعلا يالوم هخيشو

 نم جرخف هخويش هلاق ام ققح دقو «''« نيديرملاب قيلت ال ريثك اهجرهو «ةريبك
 ."7ىرقلا ىدحإ نكسف (ه١٠7١) ةنس ناوطت

 .راكذألا نيقلت :يه تاحايسلا هذه يف اهب موقي يتلا سوردلا تناكو

 «ضرافلا نبا ةيرمخك :فوصتلا تافلؤم ةءارقو «باقرلا يف حيباستلا قيلعتو

 ."”شيشم نبا ةالصو

 يتلاو- معزي امك ةعيرشلا مولع سردي ناك نأ دعب ةبيجع نبا دجن اذكهو
 ؛مهنع لهجلا ةلازإو « مهنيدب سانلا ريصبتو «نيدلا ظفح نم عفنلا اهب لصحي

 اهلك يتلا فوصتلا مولعب لغشناو «هلك كلذ كرت -مهتادابع ماكحأل مهتفرعمو

 لقعلل ةدسفم يه لب عفنلا اهب لصحي ال مولعو «نيقولخملا يف ولغو «عدب

 .نيدلاو

 :هتناكم :ادداث

 : ةيلاتلا طاقنلا بلطملا اذه يف نيبأ فوسو

 ١- هيبحم نم هريغو 2هسفن دنع ةبيجع نبا ةناكم :

 ,مهسفنأ ءانث ىلع مهؤرجت مهمجارتو «ةيفوصلا بتكل ئراقلا برغتسي ال

 يتلا ءانثلا عاونأب نيرخآلا لبق نمو «سفنلا لبق نم حئادملا لقن يف عسوتلاو
 (تسرهفلا) هباتك يف ةبيجع نبا هيف عقو ام اذهو «نطابلاو رهاظلل ةيكزت اهيف

 .05 :ص ةسرهفلا ()

 .05 :ص ةسرهفلا (0)

 0١ : ص ةسرهملا 49



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشاو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 انل دهش نم ركذ» ناونعب الصف هباتك يف دقع دقف ءهنيمي هتطخ يذلا
 ىف (00) ءا ماع ٠ : ٠

 نم ريثكب ىتأو 2« «مهريغو خياشملا نم رابخاإلا هجو ىلع ةيصوصخلاب

 : كلذ نمف « بئاجعلا

 دارأ هنأ مهدحأ نع لقنف «كلذب هل سانلا فارتعا لقن دقف «ةيبطقلا هؤاعدا

 املف «بطقلا كانه ىقلأ ينلعجا مهللا :يسفن يف تلقف » : خويشلا دحأ ةرايز

 لقنو «''”« اذكو اذك ىل ىرج :ىل لاقف «داعيم ريغ نم ةبقلا هيلع تلخد ءراز

 «بطقلا فرعأ نأ تينمت » :اهيف لاق مهدحأ نع ايؤر اًضيأ ةبيجع نبأ

 نيل سانلا ىلع مسقعي لعجف ةبيجع

 لوقي التاق مانملا يف تيأر» :هلوق مهدحأ نع لقن :دوجولا يف فرصتلا

 .'””« دوجولا يف وأ ءنوكلا يف فرصتي ةبيجع نب دمحأ يديس يطعأ ةليللا : يل

 هللاو ءميظع رمأ كل ننوكيل هّللاو» :هلوق يديزوبلا هخيش نع لقنو

 «ةعيرشو ةقيقح نيب اًعماج ننوكتل هّللاو :لاق مث ءاثالث ميظع نأش كل ننوكيل

 .'"( همدق ىلع يأ :ةبيجع نبا لاق ؛'””دينجلا

 يديسأ » : ةبيجع نبال لوقي مانملا يف ِةَِلَك يبنلا ىأر نأ مهدحأ نع لقنو

 .17 : ص ةسرهفلا 0010

 .27 : ص ةسرهفلا 000

 .18 :ص ةسرهفلا (0)

 .19 : ص ةسرهملا 622

 «ةيفوصلا بهذم خيش «ىريراوقلا يدادغبلا يدنواهنلا دينجلا نب دمحم نب دينجلا :وه (0)

 رفظملا يبأ ىلع هّقفتو ةدابعلاو دهزلاب افوصوم اًقودص اًثدحم كضاف اهيقف ناكو

 ظعولاو ديحوتلا يف لئاسر ةدع هل «ةنس نيعبرأ نم رثكأ ةيفوصلا بحصو «ىناعمسلا

 ١141. /7 :مالعألاو ءالال-4١55/1 :ريسلا :رظنا ها 917 ةنس دادغبب يفوت

 . 57 : ص ةسرهفلا 000



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةيقلا

 هلذهف » : كلذ ىلع اًقيلعت ةبيجع نبا لاق «( كعم انإ «لزتن لزنت امئيأ دمحأ

 امنيأ انعم لحيو «انقرافي ال رونلاو «ةيدمحملا ةيادهلا نأ ىلع لدت ةراشب
 237( انللح

 ةبيجع نبا نع هلأسف مانملا يف قورز دمحأ ىأر هنأ مهضعب نع ركذيو

 ."'"6 ةنجلا لهأ نم لجر يف لوقن ام » :لاقف

 نبا رود ءاج هتناكم نايب يف مهريغو ةبيجع نبا خويش نع لوقنلا هذه دعبو
 نم اندهش ام ركذ» ناونعب الصف كلذل دقع دقو «هسفن ىلع ءانثلا يف ةبيجع

 :ةمارك )١5( نم رثكأ هيف ركذو «''”«ةيونعملاو ةيسحلا تاماركلا

 .يدحو ردقلا ةليل '*”عضوملا كلذ يف يلصأ تنك ينأ كلذ نمو » :لاق

 ملو «يسأر قوف فرفرتو «يفلخو .يمامأ عقت رويطب اذإو «ملظم تيبلاو

 ."”« ةليللا كلت سانلا ىلع ملست يتلا ةكئالملا مهنأ تملعف «كلذ ىلإ تفتلأ

 سانلا عم اًمقاو كتيأر ةفرعب تفقو امل » :هل لاق هنأ هباحصأ دحأ نع لقنيو

 نوكي ال رمألا اذهو » : هيلع اًقيلعت ةبيجع نبا لاق «« كلذ يف كشأ ال «ةفرعب

 نع ريهش رمأ اذهو «مهعم بهذتو ءريطت حورلا نأل وأ «هبحاص روعش عم الإ
 ىلاعت قحلا ىلجتي ءدحاو تقو يف ةددعتم نطاوم يف نورهظي «ءايلوألا

 .''"( مهعمج ةدارإ دنع وأ «مهب ةثاغتسالا دنع مهتروصب

 :لاقف «هتيالوب تدهش دق تاناويحلا نأ ةكحضملا رومألا نم ركذيو

 ١٠/. :ص ةسرهفلا (1)

 ١. :ص ةسرهفلا (9)

 .ل١ :ص ةسرهفلا (29)

 .برغملا دالبب راخفلا هَّللا دبع يبأ حيرض دنع دصقي (8)
 .” :ص ةسرهفلا (4)

 .5 :ص ةسرهفلا (5)



 م0 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 رقبلا انتعبتف هللا ركذن نحنو ؛«منغلاو رقبلا ىعري عارب ...انتحايس يف انررم ١)
 نمو :لاقف «كرقب بذجنا دق :هل تلقف ءاّئعبت يعارلا كلذ ىأر املف «منغلاو

 ."'”( وكل بذجني ال يذلا اذ

 تقولا اذه يف ينهذب قلع ام اذه » : هلوقب تاماركلا كلت ركذ دعب قلعيو

 .نوصحي الف ناوكألا نم تاباطخلاو «تادييأتلا امأو «ةيسحلا تاماركلا نم

 لكو ءاّحيرص نذإلاب رفاسنو هللا نم نذإلاب لزنن رافسألا ضعب يف انك دقو

 هعم ناك اذإ «ماقملا اذه لان صاخلا ديحوتلا هل لصحو هللا نع مهف نم

 ."!« ىلاعت ِهّللا نم عامتسالاو «ينأتلا

 :ةماعلاو ةالولاو ءاملعلا نم هئادعأ دنع ةبيجع نبا ةناكم -

 ةروص يف هسفن نع ةبيجع نبا اهضرع يتلا ةقباسلا ةروصلا كلت نكت مل

 ةالولاو ءاملعلا هيلع در دق لب «هتقو يف سانلا لك نيب ةقفتم بطقلاو يلولا

 امل اَذِإ مهوددهو «هتعامجو «هنجس ىلإ رمألا لصو لب «هودرطو «ةماعلاو

 مهومزلأ ىتح «ةناهملاو نجسلا موزلب اهيلإ سانلا نوعدي يتلا مهتقيرط اوكرتي

 نيتلأسم نع انه ملكتأ فوسو «ةيئانلا ىرقلاو يداوبلا يف ءاوزنالاو توكسلاب
 : ةيقيقحلا ةبيجع نيا ةناكم امهنم نيبتت

 : ءاملعلا اهيلع هدقتنا يتلا عدبلا :ىلوألا ةلأسملا

 لوحتلا وه ةماعلاو ةالولاو ءاملعلا لبق نم موجهلاو ءادعلا اذه ببسو

 تفلاخ ةثدحم عدب نم هب ءاجامو (ه8٠7١) ةنس دعب ةبيجع نبا ىلع أرط يذلا

 «ةلوبقم دئاوعو «ةنسح قالخأ نم سانلا هيلع فراعت امو «نيملسملا نيد

 .(دئاوعلا قرخ) اهامس

 ةوعدلاو ءاهب رهجلاب هخويش نم هيقباس نع اهب زيمت يتلا عدبلا هذه نمو

 6 : ص ةسرهفلا )010

 .اله :ص ةسرهفلا (؟)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا 2«

 دنع ةعامج ةلليهلا ركذو «قنعلا ىلع ةحبسلا قيلعتو «تاعقرملا سبل :اهل

 يف للذتلاو ,فوصتلا قيرط كولسل غرفتلاو ءايندلا كرت و «ندملا لوخد

 «سانلا عماجمو «دجاسملاو «تاقرطلا يف سانلا لاؤسو ء«ءارقفلا ةمدخ

 «سانلا مامأ هقنع ىلع قوسلا تالابز لمحو «تمصلا موزلو «ةلزعلا بلطو

 ."'"ءاملعلا ةمزالم كرتو «يداوبلاو ىرقلا ىلإ جورخلاو «ندملا رجهو

 (تسرهفلا) هباتك يف دئاوعلا قرخو عدبلا هذه نع ةبيجع نبا ملكت دقو

 لاوهألا نم هانيقل امو «لاوحألا نم انتريس يف هانبكترا ام ركذ ١ ناونع تحت

 نيبت ةيديهمت ةمدقم اهب ءاج يتلا عدبلا هذهل مدقو '''(لاصولا قيرط يف

 باستكاو «دئاوعلا قرخ نم اهيف دب ال ريسلا قيرط نإ) :لاقف ءاهتيعورشم

 يتلا دئاوعلا مظعأو ...سودقلا ةرضح لخدتل سوفنلا ةدهاجمو «دئاوفلا

 لذلاف ءرقفلاب ىنغلاو «لذلاب زعلا لدبيف ؛لاملاو زعلا سفنلا ىلع اهقرخ بجي
 لخأ مث 7« هترضح ىلإ لوصولاو هللا ىلع لوخدلل ناميظع ناباب رقفلاو
 صاخلا هاري ىتح نارقألا نيب لذلا :لذلاب دارملاو » :رقفلاو لذلا ىنعم رسفي

 جارخإ :رقفلاب دارملاو ء.ناوخإلاو باحصألا نم همظعي ناك نم لكو ماعلاو

 قرخ ةبيجع نبا قبط دقو «':”(هب لغشلا نم بلقلا ولخو «ديلا نم لاملا

 : هسفن ىلع ىنغلا دعب رقفلاو ءزعلا دعب لذلا نم دئاوعلا

 اًسبلتم موقلا قيرط يف لخدأ نأ لبق تنكو ١ :هانغ دعب هرقف نع لوقيف

 نم ةنازخو «حلملا حالمو «بلحت ةرقبو ...ناتسب يدنع ناك :ايندلا نم ءيشب

 : ىلاعت لاق امك تيقبو «هلك كلذ بهذ قيرطلا يف تلخد املف «ملعلا بتك

 .ةقيرطلا يف ةبيجع نبا رثأ :عبارلا بلطملا يف اهل ليصفت ةدايز يتأي فوس )١(

 .2ه75 :ص ةسرهفلا ()

 .07 :ص ةسرهفلا (9)

 .07” :ص ةسرهفلا (4)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 تقفنأو «رهاظلا ملعلا بتك تعبو 2144 :ماعنألا ةروس] در انومْتْتِح دقو

 .''”(هبرآم ضعبو «هجيوزتو ةرامغب هراد ناينب يف خيشلا ىلع كلذ لج

 صاخلا دنع اًمظعم «ملعلا ةسائرل اًرئاح تنكو » :هزع دعب هلذ نع لوقيو

 لدبت موقلا ةقيرط لخد امل مث 00... ةعافشلا يف ةالولا ىلإ ددرتن «ماعلاو

 كلت ركنتسا هسفن ةبيجع نبا نإ لب «هعمتجمو هلهأ هركنتساو ءهلك كلذ

 تعمس دقلف » :هلوقب راكنتسالا اذه ةبيجع نبا انل روصيو «ةيعدبلا لامعألا

 املو ...هتأر قرخ لوأ اذه نأل ينم ليسي قرعلاو «حيصت لخاد نم يسفن

 يقنع يف ةحبسلاو ةبالجلاب رادلا ىلإ تلخدو «ىقنع يف ةظيلغلا ةحبسلا تقلع

 «تيملا ءاكب انيلع اوكبو اوملس يمزع اوأر املف «كلذ در يف رادلا لهأ ماق

 ." 7« !ًديدش اًنزح ناوطت لهأ انيلع نزحو ...تيملا ةيزعت انيف اوزعتو
 :هدرطو هنجس :ةيناثلا ةلأسملا

 لك ىلع هبالقناو (ه١7١/) ةنس ةيواقردلا ةقيرطلل ةبيجع نبا كولس دعب

 ءهنجس ىلإ رومألا تلآ ىتح هوبراحو ةالولاو ءاملعلا ههجاو «ةيعرشلا دعاوقلا

 (تسرهفلا) هباتك يف كلذل ةنيجع نبا دقع دقو «(ه9١١١) ةنس هتدراطمو

 هيف دروأو «'*”6 نطولا نم جورخلاو «نجسلاب انناحتما ركذ» ناونع تحت

 :هب لح ام ليصافت

 درويف «هنجسو هتقحالم بابسأ ركذ هنأ ظحالن لصفلا اذه لالخ نمو

 : ةيلاتلا بابسألا كلذل

 :هنم ةفيرشلا رسألا ضعب ةريغ - ١

 ) )1١:ص ةسرهفلا "6.

 ) )0:ص ةسرهفلا 67.

 ) 6»9:ص ةسرهفلا 65.

 ) ):4:ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا :رظناو «57 :ص ةسرهفلا 57.



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا

 ىلإ بستتي نم انيلع مقن دالبلا يف هللا ركذ رشتناو قيرطلا رهظ املو ١ :لاق
 .""”( ةيناملظ لاوحأب ةيروز اهلج تانيبب انيلع لمعف «(نازو)

 : مهمراحم ةبيغ يف داروألا نيقلتو «ءاسنلاب ةولخلاب هيخأ ماهتا-١
 درولا هتأرما نقلو هراد لخد هنأ يخأ ىلع ىعدا ماوعلا ضعب نإ مث ١ :لاق

 ."'”«هريغ راد يف ءاسنلا ضعب عم اهنقل امنإ «.كلذ نم ءيرب وهو «هتبيغ يف

 ىفتكاو «(تسرهفلا) هباتك يف ةبيجع نبا اهركذ يتلا بابسألا يه هذه

 «ةبيجع نبا ةمكاحم نع تملكت يتلا ""ةقيرطلا بتك نم اهريغ كلذكو ءاهب

 نم يغبو «ملظ اهنأ ىلع ةمكاحملا تروصف «ديرشتو نجس نم هل ضرعت امو

 تعفد ىرخأ بابسأ نع اوملكتي ملو «هعابتأو «ةبيجع نبا ىلع ةالولاو ءاملعلا

 ريغ ةيقيقحلا بابسألا نع ثحبلا دنعو «هنجسو ةبيجع نبا ةبراحم ىلإ ءاملعلا
 : ىلي اميف هنايب نكميو «ةريثك بابسألا نأ دجن ةبيجع نبا هركذ ام

 مهل ناوطت ةئيدم دئاق لوق كلذ ىلع لديو «تالالضو ؛«عدبب اوتأ مهنأ ١-

 نمو ؛ةنسلا ىلإ ةعدبلا قيرط نع اوعجرت نأ متئش نإ : -نجسلا يف مهو -

 اوعزنتو ءهّللا ىلإ اوبوتتو ؛نيقيلا ىلإ كشلا نمو .ىدهلا ىلإ ةلالضلا
 الو «مالسب نوبهذت مكنإف ...ءاملعلا مامأ مكسفنأ ىلع اودهشتو «تاعقرملا
 .(96 كيلع سأب

 «تاعقرملا هسيل :اهئنمو تسرهفلا هباتك ىف ةبيجع نبا اهركذ عدبلا هذهو

 .0ال :ص ةسرهفلا ()

 .07 :ص ةسرهفلا (*)

 يدوكملا دمحمل '"ناوطت لهأ نم ءاسؤرلا هركنأ ام در يف نايبتلاو داشرالا"'باتك لثم 9

 هباتكو «ةبيجع نبا عم نجسلا اولخد نيذلا نمض نم ناكو .«يواقرد وهو «يزاتلا

 :رظنا :١994-2507 ص نم عومجم نمض )١18557( :مقر .؛طابرلا .م .ق يف طوطخم

 18١/١. :يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ

 . :يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :رظناو 75١١« :ص يدوكملل نايبتلاو داشرإلا ()



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايبلا

 امم اهريغو «ةلأسملاو «لذلاو رقفلل هيعسو «قانعألا ىلع حبسلا هقيلعتو

 .مالسإلا نيد فلاخت عدبلا هذهو ءاّبيرق هتركذ

 ,''”تاعقرملا سبل بناجب «يعامجلا ركذلا ةعدب اوعاشأ مهنأ ١-

 تراثأ يتلا بابسألا ربكأ نم يهو - سانلا عماجم يف كلذ راهظال يعسلاو

 كلتب ةنيدملا تلخدف » : ةبيجع نبا لوق يف قبس ام هيلع لديو - مهيلع سانلا

 .'"'"(نوبجعتيو نورظني سانلاو «ةلليهلا نوركذي ىعم ءارقفلاو «ةبالجلا

 هذه ركذب ةبيجع نبا ىلع ينم لماحت كلذ يف نإ دحأ لوقي ال ىتحو

 نبا اورصاع نيذلا نيأف ءاهب ءاج يتلا عدبلا ركذ نم قبس امو «بابسألا
 .؟عدبلا كلت مهدحأ ركذي مل اذامل «؟ةبيجع

 ةيلاكشإ) باتك بحاص نأب هنع باوجلا نكمي لاكشالا اذه نإ :لوقأف

 مساب ةطوطخم دوجو ىلإ راشأ دق ١15( 14 نينرقلا يف يفوصلا ركفلا حالصإ

 دمحمل (ىنسحلا ءامسألا مظن يناعم نم فرط نايب يف انسألا سبتقملا)

 مل نإو طوطخملا بتاكو  :اهنع لاق «''”يلاليفلا ينسحلا رداقلا دبع بيبحلا

 يتلا فاصوألا نأ الإ نييواقردلا مسا ىلإ وأ «ةبيجع نبا مسا ىلإ ةحارص رشي

 .“”« ةقباطملا مامت مهيلع قبطنت نييواقردلا نعو «ةبيجع نبا نع اهركذي

 كلت نع ةطوطخملا بحاص اهقاس يتلا مهتلا كلت ىلإ عوجرلا دنعو

 يتلا فاصوألا نأو «ةبيجع نبا هل اعد امل ةهباشم اهدجن اهنم رذح يتلا ةفئاطلا

 مهتلا كلت نأ دجنو «ةبيجع نبا فاصوأ نم ةبيرق ةفئاطلا هذه خيش نع اهركذ

 ) )1١:ص ةسرهفلا 088.

 .07” :ص ةسرهفلا ()

 نبال رصاعم وهو ء(ه5١؟550) ةنس ىفوتملا يلاليفلا ينسحلا رداقلا دبع بيبحلا دمحم :وه ةره

 .ك (866) مقر تحت طابرلاب تاطوطخملا مسقب طوطخيم هباتكو «ةيواقردلاو ةبيجع

 519/١. :يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ (4)



 « دقنو ضرع » ةبلذاشلا ؟ه؟

 .مهنم ريذحتلاو «مهعيدبت يف ةليفك
 برغملا راطقأ يف ترشتنا ةفئاط تيأرامل» : (انسألا سبتقملا) فلؤم لاق

 مهنأ نومعزيو «هناسل ّلك هللا فرع نم :نيلئاق «داروألاو ءاعدلا نوركتي

 ىلع يشمي نم لك نأو «عدتبم مهنيدب ندي مل نم لك نأو ؛هّللاب سانلا فرعأ
 «لهاج لاض مهكلس يف طرخني ملو حالصلا وأ ملعلل يمتني وأ ضرألا ديدج

 نودبعي نيذلا خويشلا نم كلذ ذخأي مل هنوكل «دبع ام دبع وأ ءأرق ام أرق ولو

 نمو «ةرهاظلا حراوجلاب اولغتشي مل امل ةحارلا مهل تلصحف «بولقلاب هللا

 ةبلطو «ملعلا ةلمحو ءاهماكحأ اوهركو «ةعيرشلا اوضفر ةوعدلا هذه لجأ

 يف مهوداص «نآرقلاو ملعلا ةبلط نم اًريثك اوعدخ ةوعدلا هذهبو «نآرقلا

 باجح كلذ نإ :نيلئاق اًميلعتو اًملعت «هلك كلذ كرتب مهورمأو «مهتكبش
 200+ هللا نع

 خيش نيبو (نازو) ءاملع دحأ نيب راد راوح ىلإ ةطوطخملا بحاص ريشي مث

 مث رهاظلا ملعلا بلط دق يذلا وهف ةبيجع نبا دصقي هلعلو- ةفئاطلا كلت

 يف مهتفئاط نم لجرب ...ةينازولا ةرضحلاب انعمتجا مث) :لاق .«-هرجه

 هللا دبع يبأ هيقفلا ىلع لخدو «هّللاب مهفرعأو «ضرألا لهأ ملعأ هنأ : مهمعز

 هب تلغتشا ينإ :الئاق هتسرادمو «هقفلا كرت يف هلداجي لعجو «''”ينوهرلا

 «ةملظ هلك هتدجو لب «ةكرب الو ءاًرون هل دجأ ملف يرمع هيف تينفأو «كلبق

 نم نوكي ام ىفصأ وه :لاقف ؟مويلا تنأ قيرط يأ ىلعو :ينوهرلا خيشلا لاقف

 )١( :ص انسألا سبتقملا ١0-١5« :يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :رظناو 57١/١.

 هيقف :ينوهرلا هللا دبع وبأ «فسوي نب دمحم نب دمحأ نب (ىلوألا ميملا حتفب) دمحم :وه (؟)
 رثكأ «يقارملا لهسأو كلاسملا حضوأ :اهنم «بتك هل «سافب ملعتو أشن «يبرغم يكلام

 مالعألاو 27378 : ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا .ه1770:ةنس اهب يفوتو «نازوب هتماقإ

 1١7/57. :يلكرزلل



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتا رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 اًريثك ةبيجع نبا ةيصخش ةطوطخملا بحاص حضوأ دقو «''"« ةيلذاشلا ةقيرطلا

 هرصع لهأ نيب لثملا هب برضي ةفئاطلا هذه هتقفارم لبق ناك دقو » :لاق امدنع

 هذه نم بلسف «ةيبرعو ةغلو اًريسفتو اًهقفو اًئيدح ء«ملعلا نونف ليصحت يف

 ملع الإ حدمي الو «عرشلا يف لصأ اهل نكي مل نأك اهمذي لعجو ...اهلك معنلا
 . 00( فوصتلا

 فلاخم هنأ اًيعدم مهيديأ يف ام سانلا لأسي مهضعبو ) : مهنع اضيأ لاقو

 ءةضيرع الاومأ كرتي مهضعب لب ...هب رومأملا ببستلا ىلع هتردق عم سفنلل

 امك دجاسملا باوبأ مامأ ةبيجع نبا هلعف ام اذهو : تلق «'”« ةلأسملا بكتريو

 .هركذ قبس

 :ةمكاحملا ثادحأ

 نع ضرعأ يتلا ىرخألا بابسألاو ةبيجع نبا اهركذ يتلا بابسألا هذه
 اهنم ريذحتلاو ةقيرطلا هذه نم اًمزاح اًفقوم نوفقي ةالولاو ءاملعلا تلعج اهركذ

 اوماق (ةواقرد) نإ » : يونجلا نسحلا نب دمحم وهو ناوطت ءاملع دحأ لاق ىتح

 هنع أشني مهلكو «'”مهرطق يف اوماق سيسنرفلا ىراصنلاو «'*رطقلا اذه يف
 ءارقف عيمجو هيخأو ةبيجع نبا نجسب رمأي ناوطت دئاق تلعجو «'"”« ملعلا داسف

 ناوطت دئاق مهعمج مث «مايأ ةثالث نجسلا يف اوقبف «(ه9١7١) ةنس يف ناوطت

 هعم نمو ةبيجع نبا رمأو «دلبلا لهأ رباكأو "”فارشألاو «ءاملعلا رضحأو

 )١( ص انسألا سبتقملا :  2١١7:يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :رظناو 175١/١,

 17١7/1١. :يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :رظناو ١”2 :ص انسألا سبتقملا (؟)

 175/١, :يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :رظناو 255 : ص انسألا سبتقملا (*)

 .برغملا دصقي (5)

 .(ه7١١١) ةنس ةيسنرفلا ةروثلا كلذب ينعي (5)

 149/١. :يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :رظناو ١10/5« :ناوطت خيرات (5)

 - فارشألا" تيب لثم فارشألل بستنت يتلا رسألا مهيف امب ناوطت لهأ ةملك تقفتا (0)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 انعجرف «كلذ ىلع انهركأو » : ةبيجع نبا لاق ءفوصتلا ةقيرط نع عوجرلاب

 نبا امأ «''”«ناميإلاب نئمطم بلقلاو .عوجرلاب انتداهش انيطعأو ءانتنسلأب

 «كلذك كوخأو كسيردتو كدجسم ىلإ عجرت » :ناوطت دئاق هل لاق دقف ةبيجع

 هملعي ناطلسلا ىلإ بتك مث ءامكتنجسو . مكلجرأ ىلع ديقلا تبرض الإو

 .هنجساو «هديقف كلذ نع ةبيجع نبا هيقفلا عجري مل نإ :هيلإ بتكف «كلذب
 ذيل ىلإ هلسرأو

 :ةمكاحملا جئاتن

 نبا ةكرح دامخإ يف ةيفاك ةالولاو ءاملعلا لبق نم ةمكاحملا هذه تناكو

 : "”يلي ام اهجئاتن نم ناك دقف «عدب نم هيلع تلمتشا امو ةبيجع

 دحأ لوقي كلذ يفو «هعابتأو ةبيجع نبا اهيف عمتجي يتلا اياوزلا تقلغأ - ١

 لاطبإ يف يعسلا ناوطت لهأل غوسي فيكو ١ :اًرسحتم ةيواقردلا ةقيرطلا عابتأ
 ركنملاو داسفلاب عاش هنأك نآرقلا ةءارقو ءركذلاو «ةالصلل دعأ ناكم

 بستنت رسألا هذهو «ةبيجع نبا ةبراحم ىلع 'نيينازولا فارشألا" تيبو "نيينوسيرلا -

 امك ناوطت لهأ نم براحت مل اهنكل ءدوجولا يف ةيواقردلا ةقيرطلا تقبس ةيفوص قرف اهل
 ناك ام ردق ىلعو * :45 /؟ :ناوطت خيرات يف ينازولا يماهتلا لوقي «ةيواقردلا اوبراح
 ةيواقردلا ةقيرطلا نوئواني وناك نيينازولاو نييئوسيرلا بناج يف ميظعتلا نم ناوطت لهأل

 : يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :رظناو 'ةئيدملا هذه لخدت الف راصحلا اهيلع اويرضيو
 ١/0,.

 يواقردلا يبرعلا هخيش نم هيجوت نع تناك ةبيجسع نبا نم ةيقتلا هذهو «01 : ص ةسرهفلا )١(
 [امأو]...ربتعملا ءاودلا هل لمكيل رفسلا ىلع مزعيلف رضحلا يف هلاح قاض نمو ' :لاق ثيح

 نيزيو ...رادقألا تحت ربصيو «رظن نع لومخلا تحت نكسيلف هللا عم هلاح نكس نم

 اونجس نيذلا ناوخالل ةلاسر :رظنا "راونألا تايلجتب هنطابو «راقولاو ةنيكسلاب هرهاظ
 طابرلاب ةطوطخم يهو «يواقردلا يبرعلل نالذخلا لهأ نم راثكاإلا مهيلع رثك امل ناوطتب

 197/١. :يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :رظنا .د 1845:مقر تحت

 .088 :ص ةسرهفلا (؟)

 ١191/١. :يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ ()



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 .''7( اهوقلغأو ةيوازلا كلت نم ءارقفلا كئلوأ اوجرخأ ىتح «نايصعلاو

 .ناكم لك يف مهتقياضمو «دالبلا يف مهتتشتو ءاهنم مهدرط 37

 نبا مازتلاو «ةيواقردلا ةقيرطلل ةوعدلل عوجرلا مدعب مهيلع دوهعلا ذخأ -
 20 .كلذب هتعامجو ةبيجع

 دحأ لاق «لشفلا اهتجيتن تناك ةبيجع نبا ةوعد نأ انل نيبي اذهو

 قيقحت يف لشف دق ةبيجع نبا نإ 9 :ةبيجع نبال نيرصاعملا نم نيفطاعتملا
 دقف ...هيف هاعضو يذلا لمألا باخف «يديزوبلا دمحمو يواقردلا خيشلا ةبغر

 ناوطت ىلإ ةدوعلاب لفحي نأ نود «ةيدابلا ىلإ أجتلاو ةنيدملا ةبيجع نبا رداغ
 2 هتدرطو هتمكاح يتلا

 «ناوطت ةنيدم نم ةببجع نبا مهسأر ىلعو نويواقردلا جرخ اذكهو

 ينب يف نكسو ىرقلا ىدحإ ىلإ جرخف ةبيجع نبا امأ «دالبلا يف اوقرفتو
 ارجنا ةليبق يف ىرخأ اراد رمع و «'2"ه١71١) ةنس هراد اهيف سسأو «ديعس

 كلذ يفو «هيف لزني عضوم لك يف هنوبراحي سانلا ناكو «':”(ه1717) ةنس

 ىلإ انب اوعسف «'”رشدملا لهأ انم مقتناف ١ :اهنكس يتلا ىرقلا ىدحإ نع لوقي

 ءاّيناث انب اوكشف ءهيف رخآ عضوم يف انينب مث ءاهرك اهنم انجرخأف «ةجنط لماع

 نبا عابتأ ىلع بورحلا ترمتساو ,'"”( راجشأ نم انسرغ انك ام اوعلقو « هريغو

 )١( ص نايبتلاو داشرإلا :  2.5١5:يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :رظناو ١19١/١.

 :يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ (؟)  .155-1١51١/١ظ

 .68 .65 :ص ةسرهفلا (*)

 .64 2855 :ص ةسرهفلا (5)

 .برغملا لهأ ناسلب ةيرقلا يه (5)
 .05 :ص ةسرهفلا (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 قلخ قيرطلا نع ذئنيح عجرف » : ةبيجع نبا لاق «مهنم ريثك عجر ىتح ةبيجع
 ,217( ريثك

 :هتافلؤم :اًنلاث

 نم هانعمج ام ركذ» ناونعب الصف (ةسرهفلا) هباتك يف ةبيجع نبا دقع

 اهفيلأت نمز مسق ءاقلؤم (77) نم اًوحن ةبيجع نبا هيف ركذ دقو «'''0( فيناصتلا

 : نيمسق ىلإ

 : يديزوبلا دمحم هخيش ةاقالم لبق هفلأ ام :لوألا مسقلا

 :اهنم ءاقلؤم )١5( اهنم دعو «(ه0١7١) ةنس لبق تفلأ يتلا بتكلا يهو

 ريبكلا بزحلا حرشو «ةيقورزلا ةفيظولا حرشو «يريصوبلل ةدربلا حرش
 ىلع ةيشاحو «ءاهقفلا تاقبط يف فيلأتو «ىنسحلا هللا ءامسأ حرشو «يلذاشلل

 اهضعبو فوصتلا يف اهضعب ناك يتلا بتكلا نم كلذ ريغو «''”ليلخ رصتخم
 ةرتفلا هذه بتك لازت الو ءاهريغو ةديقعو هقف نم ىرخألا ةيعرشلا مولعلا يف

 .ةيبرغملا تابتكملا يف ةطوطخم

 : يديزوبلا دمحم هخيش ةاقالم دعب هفلأ ام :يناثلا مسقلا

 باتك الإ اهيف سيل هنأ ةرتفلا هذه بتك ىلع ظحاليو ءاًفلؤم )١17( اهنم دعو

 لكو .*”(يطويسلل ريغصلا عماجلا ىلع ةيشاح) وه ةيعرشلا مولعلا يف دحاو

 .085:ص ةسرهفلا )١(

 .8"7 :ص ةسرهفلا (0)

 يف ملعت ءرصم لهأ نم «يكلام هيقف : يدنجلا نيدلا ءايض «ىسوم نب قاحسإ نب ليلخ :وه ()
 يفوت «ليلخ رصتخمب فرعي ؛هقفلا يف رصتخملا هل ,كلام بهذم ىلع ءاتفالا يلوو «ةرهاقلا

 1١7. /5 :نيفلؤملا مجعمو 27١8 /7 : يلكرزلل مالعألا :رظنا .(هالا/7) ةنس

 عقي «ةيواقردلا ةقيرطلا يف هلوخد دعب ةيعرشلا مولعلا يف هفلأ يذلا ديحولا فلؤملا وهو (4)
 ةيلاكشإ و 279 :ص ةسرهفلا :رظنا .اطوطخم لازي ال باتكلاو «ةحفص (7581) يف

 177/١ :يفوصلا ركفلا حالصإ



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 ءاهلك اهجارخإ ىلإ ةقيرطلا عابتأ ىعس دقو «فوصتلا مولع يف ناك هادع ام

 مالكلا دنع ليصفتلا نم ءيشب اهنع مالكلا ىتأي فوسو «لوألا مسَقلا فاالخمب

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم نع



 ّئلول ١ جر ىج
 ىسمورإل ميدل سكس

 ردح و دوتحب وع جأ حج

 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا

 :هذيمالتو هخويش مهأ :ثلاثلا بلطملا

 :هخويش مهأ :الوأ

 : نيمسق ىلإ هخويش ةبيجع نبا مسق
 : رهاظلا ملع مهنع ىقلت خويش :لوألا مسقلا

 ركذ » ناونع تحت (ةسرهفلا) نم ثلاثلا لصفلا يف ةبيجع نبا مهدروأ دقو

 : مهرهشأ نم «خويشلا نم ةلمج ركذف «''"« رهاظلا ملعلا بلطل يئادتبا

 ١- شيرق نب ميركلا دبع يضاقلا هيقفلا :

 : هتريس يف ءاج «(ناوطت) ةنيدمب ةبيجع نبا هيلع ذملتت نم لوأ نم وهو
 نم ريثك يف اًكراشم هَّللا همحر ناك «بيطخلا سردملا هيقفلا ملاعلا مامإلا »

 هنامز يف ىوتفلا هيلع ترادو ءاظفح ليلخ رصتخم رهظتسي ناكو «نونفلا

 .(ةسرهفلا) يف ةبيجع نبا هدروأ دقو «(ه1191) ةنس يفوت «''”: ناوطتب

 ءريسفتلا هنع ذخأ «نينس همزال هنأ ركذو «سردملا «ملاعلا «هيقفلاب هفصوو

 ءةلاسرلاو «ليلخ رصتخمك هقفلاو «'*”ولسمو "”يراخبلا حيحصك ثيدحلاو

 .0تقطنملاو «لاعفألا ةيمالو «ةيفلألاك وحنلاو

 )١( :ص ةسرهفلا 59.

 .11/7 :ناوطت خيرات (6)

 عماجلا بحاص ههَّللا دبع وبأ ,يراخبلا ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم :وه ()

 فلأ وحن نم عمسو ءاليوط ثيدحلا بلط يف لحر ءاٌميتي أشنو ىراخب يف دلو ,حيحصلا
 .17١/١894؟ :ريسلاو « 5 /” :دادغب خيرات :رظنا .ه؟07 ةنس تا(ءخيش

 نع ذخأ «نيثدحلا ةمئأ نم .ظفاحلا «نيسحلا وبأ «يروباسينلا جاجحلا نب ملسم :وه (4)

 ةنس يفوت «ثيدح فلأ رشع ينثا حيحصلا هباتك يف عمجو «يراخبلا مزالو دمحأ مامإلا

 .06ا//١١؟:ريسلاو 21١7/٠١ :بيذهتلا بيذهت : رظنا .(ه0)

 ٠-١", :ص ةسرهفلا :رظنا (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو , هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 : ينسحلا يونجلا نسحلا نب دمحم -؟

 .خيشلا ١ :هتريس يف ءاج ءرهاظلا ملع يف ةبيجع نبا خويش رهشأ وهو

 .نيمألا ءهّللاب فراعلا .ةماهفلا «ننفتملا ءققحملا .ةمالعلا ءمامإلا

 ذملتت دقو «"0(ه١٠٠١1) ةنس يفوت «''”« نيتملا نيدلاو «حالصلاب فورعملا

 «صيخلتلاو «ليلخ رصتخم هنع ذخأو «(ناوطت) ةنيدم يف ةبيجع نبا هيلع

 اًءزجو «نيترم يراخبلاو .لوصألا يف باطخلا تاقروو «يكبسلا رصتخمو

 مكح :هنع ذخأف «لوقي امك اًكربت فوصتلا هنع ذخأو «ةلاسرلاو «ملسم نم

 .""فوصتلا يف قورز خيشلل ةقيرطلا لوصأو «ءاطع نبا

 : يرملا ةدوس نب بلاطلا نب دواتلا دمحم -

 هخيش توم دعب ةبيجع نبا هيلإ لحر دقو ءرابكلا (ساف) ءاملع نم وهو

 لماحو «هتكربو «برغملا لاله » :هتريس يف ءاج «'*”(ه١٠١) ةنس يونجلا

 ...رهزألاب أطوملا أرقأو (ه141١) ةنس جح ...مامهلا مامإلا .هتودقو «هاوتف

 قلخ ذخأ هنعو «دافأو دافتساو «زاجأو زاجتساو ءاهريغو ءرصمب اًمالعأ يقلو

 ىفوتو (ه١1١1١١) ةنس هدلوم ..ةديفم ةررحم فيلآت هل «ةبراغمو ةقراشم ...ريثك

 .000(ه1509) ةنس

 تاقيقدتو «ةديج تكن عم ءادرس هدوس نبأ يدواتلا دمحم قىديس .ةمالعلا

 ) )1١:ةيكزلا رونلا ةرجش ١/ه6/ا”.

 ١". :ص ةسرهفلاو .«95-45 /” :ناوطت خيرات : يف هتمجرت رظنا ()

 ,7؟59-١ :ص ةسرهفلا (*)

 .7"7 :ص ةسرهفلا (5)

 108/١. :سراهفلا سرهف :رظناو 2797-7197 ١/ :ةيكزلا رونلا ةرجش (0)



 « دقو ضرع . ةيلذاشلا م

 ل ةماع ةزاجإ ينزاجأو «نيحلاصلا تاياكح نم فرطو ( ةئسح

 : يسافلا سيب نب دمحأ نب دمحم - 4

 مولعلا تاتشل عماجلا ققحملا ةدمعلا ظفاحلا» :هتمجرت يف ءاج

 هدلوم ...دافأو دافتساو ءاّم العأ ىقلو 1 ...موهفملاو قوطنملاب فراعملاو

 .7( (ه5١1171)ةنس ىفوتو ء(ه79١1١) ةنس

 ةمالعلا ءهتقو يضرف نع ضئارفلا ملع تذخأو » : ةبيجع نبا هنع لاق

 ينزاجأو ءليهستلا نم ًءزج اًضيأ هيلع تأرقو «سيئنب دمحم يديس كراشملا

 ." "( مولعلا رئاس ىف اًضيأ

 : نطابلا ملع مهنع ىقلت خويش : يناثلا مسقلا

 يف ريبكلا رثألا امهل اناك نيلجر دي ىلع يفوصلا قيرطلا ةبيجع نبا كلس

 هخويش ضعب نأ مغرو «نطابلا خويش جهنم ىلإ ةعيرشلا ءاملع جهنم نع هلوحت
 بازحأو .ةدربلاك «فوصتلا بتك ضعبب مامتها مهل ناك ةيعرشلا مولعلا يف

 مهتمسو ءاملعلا جهنم نأ الإ يونجلا هخيش لعفي ناك امك اهحورشو ىيلذاشلا

 « هسيردنو ,«يعرشلا ملعلا بلط يف مهتامامتهاف . مهيلع ىلغي مهيدهو

 هل تناكف ءاهخويشو «ةعيرشلا مولع بالط نم اًدودعم ناك مهيلع ذملتتي

 ريغت ام ناعرس يدهلاو تمسلا اذه نأ الإ «ةعيرشلا بتك سردي ناوطتب سورد

 يواقردلا يبرعلا هخيش خيشو يديزوبلا دمحم هخيش ىلع هذملتت دعب لدبتو

 حيحص ضعبو يراخبلا حيحص يف 'ةسرهفلا' يف ةزاجإلا صنو 2” :ص ةسرهفلا )١(
 0 : ص ملسم

 .15 /1 :يلكرزلا مالعأو «151 ١/ : سراهفلا سرهف :رظناو 2774 ١/ :ةيكزلارونلاةرجش (0)
 .7"5؟ :ص ةسرهفلا (9©)



 «1 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتا رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 اًصقتنم حبصأو «ةريبكو ةريغص لك يف هخيشل عباتلا ءديرملا ءيفوصلا ىلإ

 : ةبيجع نبا لاق ءمهمولعو ةيفوصلا يدهل احدام ءمهمولعو ءاملعلا يدهل
 يديب هللا ذخأ ىتح ةعامجو اًدرف ىلاعت هللا ركذو ءملعلا سيردتب تلغتشاف »

 يديزوبلا دمحم يديس ينادمصلا درفلا ينابرلا فراعلا انخيش : خيشلا ةاقالمب

 ."'"( ةيواقردلا ةفئاطلا ةدام لصأو «ةيوبنلا ةيبرتلا بطق هخيشو «ينسحلا

 ١- يواقردلا يبرعلا :

 : هتمجرت يف ءاج «يواقردلا دمحأ نب يبرعلا دمحم هّللا دبع وبأ :وه

 خيشلا «هناوأ يف ةذتاسألا ذاتسأو «هنامز يف ةيلذاشلا ةقيرطلا ءاول لماح »

 ."0((ه11719) ةنس يفوت ...ريبكلا

 دروأ «ةيبرغملا ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ةريبك ةناكم هل يواقردلا يبرعلاو

 ثوغلا «مامالا خيشلا ١ :لاقف (ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط) باتك بحاص هتمجرت

 ةودقو «نيفراعلا خياشملا خيش «ينادمصلا ققحملا «ينابرلا فراعلا ؛مامهلا

 ريغلو ءيوادي ةفطعلاو ةرظنلاب نم «نيلماكلا نيلصاولا «نيبرملا رودصلا

 ." 7( يوأي ال هالومو هديس

 اوسيل هّللاو» :يبرعلا هخيش يف هلوق دنع هلامك ولغلا غلبي مث :تلق

 يفو مهسوفن يف مهل نكت مل مهتدهاشمف «ةروصلا يف مهوقفاو نإو «سانلاك
 مهو «ةلاحم ال ةقيقح نايعألا بلقي يذلا ريسألاك مهف «ةروصحم تانئاكلا

 يهتنت الو «مهلئامش ىصحت الف «دافن الو ءاهل رصح ال يتلا هللا ةملك
 كل مهلئاضف

 .7؟ :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط )١(

 .515 /؟ :يمالسالا فوصتلا ةملعم :رظناو 278١/١ :ةيكزلا رونلا ةرجش (؟)

 .؟؟5 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط ()

 77١. :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط (:)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2

 اهخويش دجن نأ اهعورف لكب ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ةريثكلا تاقفاوملا نمو

 مهتريحو «مهئاعدا دعب بسنلا اذه ققحتي ال مث «يوبنلا مهبسن يف نوكشي

 دق ام اذهو ؛هل خيش رابخإ قيرط نع وأ ءايؤر قيرط نع الإ هتابثإ يف مهككشتو

 ةقيرطلا خيشل لصح كلذكو «يلذاشلا ةيلذاشلا ةقيرطلا سسؤمل لصح
 انالوم خيشلا ناك دقو » :هتمجرت يف نهوكلا نبا لاق «يبرعلا ةيواقردلا

 هل فشكو ءانايع كلذ ىلاعت ِهَّللا هارأف «هسفن رمأ يف ريحت هبابش لاح يف يبرعلا

 لَ يبنلا نم اًسوق اًبراض ء(رطملا ةسورع) ةماعلا هيمست يذلا رونلاك رون نع

 يبأ يديس نمو «ةقرد يبأ يديس ىلإ سيردإ انالوم نمو «سيردإ انالوم ىلإ

 ."'"« يبرعلا انالوم دلاو ىلإ ةقرد

 ناك يتلا ةميظعلا ةيعرشلا تافلاخملا نم ريثكب يواقردلا يبرعلا ءاج دقو

 يلي اميفو ءرثألاو ملعلا لهأ قيرط نع هذيملت ةبيجع نبا لالض يف رثألا اهل
 :تاالالضلا تالالصلا كلت ضعب ركذ

 ناك هنأ يواقردلا يبرعلا نع اودروأ :(لاورز) هتليبقلو هسفنل هسيدقت ١-

 نهوكلا نبا لاق ء««رسخي الو حبري -يلاورزلا بوث - هبوث سم نم » :لوقي
 هللا معنب اًثدحت ءهسفنل مالكلا اذهب راشأ هرس سدق هنأك » :همالك ىلع اًًملعم

 مهب دعس مهآر نم «بولقلا ريسكإ ِهَّللا ءايلوأ نإف هللا دابعل ةحيصنو «ىلاعت
 د اهدعب ىقشي ال ةداعس

 ةبلطلل كلسأ تنك » :هسفن نع لاق ءرغصلا ذنم بيغلاب هتفرعم -1

 اذه :هيف رظنأ نأ لبق هبحاصل لوقأو «يديب حوللا ضبقأ ام اًريثكو «مهحاولأ

 نم اًماهلإ هب مهربخأ ام الإ دجأ الف هيف ءيشال وأ ...اذكو اذك هيف «ليقث حوللا

 .5؟5 :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط )١(
 .775 :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط (؟)



 «03 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .©0( هناحبس هّللا

 «سانلا لاؤسو .درجتلاو «تاعقرملا سبل لثم «ةيلمعلا عدبلا ةرثك -*

 : عدبلا نم كلذ ريغو يعامجلا ركذلاو «تالابزلا لمحو

 سبليو «هب رمأيو «ديرجتلا بحي ناكو » :هتمجرت يف نهوكلا نبا لقن

 ."'"( سانلا عيمجل حلصي اًنطابو اًرهاظ ايندلا نم درجتلا :لوقيو ةعقرملا

 ءاّدج ظيلغلا ءاسكلاو ...نشخلا سبلي هرمأ ءادتبا يف ناكو » :اًضيأ لاقو

 «سأرلا ةيرعت امأو «ةثالث وأ نيبارق هرهظ ىلع لمحيو ...داوسلاب ططخملا

 ةبرقلا لمحو ...لبازملا ىلع سولجلاو «قاوسألاب لاؤسلاو ؛ءافحلاب يشملاو

 مهلاعفو «"”ةيمالملا لاوحأ نم كلذ ريغ ىلإ هَّلل ءاملا ءاطعإو ءرهظلا ىلع

 يذلا قولخملا الإ اهلعفي الو «قحلا كلملا نم برقتو «قلخلا نم دعبت يتلا

 لاوحأ ىلع ناك لب ءاهنم ريثك ىلع ناكف ؛هسنج ءانبأ يئاري الو ءهسفنب يلابي ال
 400 ةبعص سفنلا ىلع ةقاش لفاونو «ةبيرغ

 يف ...اهرمأ عاش ىتلا ركذلا قلح امأ» :راكذألا ةعدب نع لوقيو

 لالجإلاو ءدوعقلاو مايقلاو رهجلاب ءاّراهنو اليل رايدلاو اياوزلاو ءدجاسملا

 )١( :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط 777.

 ١5760. : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط (0)

 اهلكش اهاطعأو اهرولب يذلا نكل «راصقلا نودمحل اًنايحأ بسنت :ةّيمالملا وأ ةيتمالملا (*)

 ء(ه1700) وأ (799) ةنس روباسينب تام «لزانم نب هَّللا دبع دمحم وبأ هذيملت وه يئاهنلا

 ةعيرشلا نولمهيو مهسفنأ ةمالمب نولغتشي مهنأل (ةمالملا) نم «ةيتمالملا مهسفنأ اومسو

 نم ريثك كولس يف رهظت ترمتسا اهنكل «ةلقتسم ةقيرطك تلحمضا دقو «قالخألاو

 شيشحلا لوانتو رومخلا برشو مئاهبلا نايتإو كتهتلاب نورهاظتي «قرطلا لك يف ءايلوألا

 ةقيقح نع فشكلا :رظنا .!مهتيقيدصو مهتيالو سانلا نع اورتسيل «كلذ ريغو ةقرسلاو

 .775 ص اكلسمو اًدقتعم ةيفوصلاو 277” : ص ةيفوصلا

 1179-770 :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط (4)



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا «9ا4

 يف رصقلاو طسوتلاو عابشإلاب ةدحاو ةليمو ءدحاو ناسلب ةعامج ميظعتلاو

 يديألا كيبشتو «بتارملا بسح ىلع ردصلاو ناسللاب ةلالجلا مساو «ةلليهلا

 داشنإو ءاهبادآ نم كلذ ريغ ىلإ .دهشتلا ةلاحك سولجلا يفو «مايقلا يف

 يهف ةيفوصلا اهيلع حلطصا يتلا ةقيقحلا تالزغتو «ةقيقرلا يناعملاب تايبألا

 .''7( هيهذم راد اهيلعو «هدادمتساو هحتف ناك اهنمو «هنديدو هبأد

 : يديزوبلا دمحم -؟

 يبرعلاب ىقتلا «"”ينسحلا يديزوبلا دمحأ بيبحلا نب دمحم وه

 كلذ عمو ءأرقي الو بتكي ال اّيمأ ناكو ءةنس )١7( ةدم همزالو «يواقردلا

 .هيجوتلاو «ميلعتلا هقحو ءهنم ذخألاو «مهتيبرت يف هومدقو «هعابتأ هردص

 رباكأ نم يديزوبلا دمحم يديس ناك » :نهوكلا دمحم نب نسحلا لوقي
 ال ام هللا هاطعأ كلذ عمو ءأرقي الو بتكي ال ءاّيمأ ناكو «ىلاعت هللا ءايلوأ

 ةقيرط يف ةيضرملا بادآلا) باتك هلو «"' ”«رارسألاو مولعلا نم «لابلاب رطخي

 يف ةيئاتلا ةديصقلا)و «(كولسلا قيرط يف ةيئارلا ةديصقلا) هلو «(ةيفوصلا

 : تايبألا هذه اهنمو «'*”ةبيجع نبا هذيملت امهحرش ىتلاو (ةيلزألا ةرمخلا

 ةياهن هلام ميظع يملع انأو ةنسلاو ضرفلاب ميلع هيقف لك

 يتمهب تيوط ىوسلا لك انأو ةرخآلا بلاط ىوهي دباع لك

 : هلوقو

 ةقيقحلا كولم ىنعملا لهأ نم رص يتقيرط لخدو ىتأ لهاج نم مك
 يترضح ةرضحلاو باجحلا عفارانأ يترمخ ةرمخلاو بارشلا يقاس انأ

 ,17178-775 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط (0)

 .771//؟ :ىمالسالا فوصتلا ةملعم :رظلا ()

 .37 01 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط ()

 .79 :ص "'ةسرهفلا" :رظنا (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 يتضبق يف نوكلاو قيرطلا جهنم انأ يتيؤر بلطت نم اي قيقحتلا نيعانأ
 ةقيقحلا لهأ دنع ءاوه يف ءابه ةيآلا يف ءاج امك بارسك نوكلا

 '"نارهو) دالب نم '''(مناغتسم) يف هماقمو ء(ه17794١) ةنس يفوت

 هّللا نود نم هنوعدي ىتح هيف نولغيو «ةقيرطلا عابتأ هدصقي ءرئازجلاب

 ."”ةيكرشلا لامعألا هدنع نولعفيو «ثيغلا هب نوقستسيف

 يف الصف كلذل دقع ىتح كلذ يف ىنافتو ء«همدخو «ةبيجع نبا همزال دقو

 مث ١ :لوقي هيفو «' ”«انلامو انسفنب خيشلل انتمدخ ركذ» :لاقف (ةسرهفلا) هباتك

 هللا لوحب اهب موقنف ءهراد برآمو هجئاوح يف يخأ ىلإو يلإ لسري لزي مل
 ءهدجسمو «هتيب ءانب ىلوت هنأ هيف ركذو «'””«انب ةمئاق هتيواز لعجف «هتوقو
 موقيل ملعلا بتك عاب هنإ ىتح هل نيع رفحو «هجيوزتو «هخويش دحأل حيرضو

 كلذ لج تقفنأو ءرهاظلا ملعلا بتك تعبو » :ةبيجع نبا لاق ءرومألا كلتب

 ."'"6 هبرآم ضعبو «هجيوزت يفو «ةرامغب هراد ناينب يف خيشلا ىلع

 ةعيرشلا مولع يف لمك دق هسفن دعي يذلا ةبيجع نبا نم بيجعلاو '
 ىمست يتلا عرشلل ةفلاخملا رماوألا هنع ىقلتي «يمأ لجرل داقني نأ ةقيقحلاو

 راطعملا ضورلا :رظنا .رحبلا ىلع يهو ؛فلش رهن بصم برقب ءرئازجلا ةلودب ةنيدم )1١(

 50/ :ص راطقألا ربخ يف

 دودح نم برقلاب ءطسوتملا رحبلا ىلع عقت ءرئازجلا برغ يف ندملا مهأ نم ةنيدم (؟)

 ةلود ندم نم مويلا يهو ءه٠19 ةنس تينب «ماه يعانصو يراجت أفرم يهو «برغملا
 : ص راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلاو «705 /4 :نادلبلا مجعم :رظنا .ىربكلا رئازجلا

1. 

 .159 :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط (60)

 .557-48 :ص ةسرهفلا (5)

 .5/8 :ص ةسرهفلا (5)

 .07 :ص ةسرهفلا (5)



 . قو ضرع م ةيلااشل 22
 ةلليهلا ركذو «قنعلا ىلع ةحبسلا قيلعتو «تاعقرملا سبل :نم (دئاوعلا قرخ)
 «فوصتلا قيرط كولسل غرفتلاو ءايندلا كرتو «سانلا عماجم يف ةعامج

 «تاقرطلا يف سانلا لاؤس و ءاهسيردتو ةيعرشلا مولعلا كرتو ءارقفلا ةمدخو

 تاالابز لمحو «تمصلا موزلو «ةلزعلا بلطو «سانلا عماجمو .دجاسملاو

 يف سانلا ىقسو «هرهظ ىلع برقلا لمحو «سانلا مامأ هقنع ىلع قوسلا
 ةمزالم كرتو .يداوبلاو ىرقلا ىلإ جورخلاو «ندملا رجهو «قاوسألا

 نم مهبتك عيبيو «مهتقيرط هفسي لب ؛هرصع يف ءاملعلل تفتلي ال مث «'''ءاملعلا

 برغملا ءاملع نيب اًرومغم دعي يذلا «يديزوبلا ديدجلا هخيشل لزنم ءانب لجأ

 مل كلذلو «ركذ امل هل ةبيجع نبا ركذ ءالولو ةوعد الو «ملعب مهنيب رهتشي ملف

 بتكو ءاملعلاو ءاهقفلا مجارت بتك امأ «ةيواقردلا بتك يف الإ هركذ يتأي

 .ركذب هل يتأت مل اهنإف خيراتلا

 :هذيمالت مهأ :اًيناث

 هنع اوقلت نيذلا ةبيجع نبا ذيمالت ركذب ةيخيراتلا عجارملا انفعست ال

 ناونعب كلذ نع الصف (ةسرهفلا) هباتك يف دقع امل ةبيجع نبا نإ لب «مولعلا

 مل 2”: نيببستملاو نيدرجتملا ءارقفلا نم ةيوبنلا ةيبرتلا انع ذخأ نم ركذ

 ىلإ هذيمالت مسقف «مهنيب لضافو «مهفاصوأ ركذ امنإو «"”همساب اًدحأ ركذي

 : يناثلا مسقلاو «رهاظلا مولع يف هيدي ىلع جرخت نم :لوألا مسقلا :نيمسق
 .نطابلا مولع يف هيدي ىلع جرخت نم

 .ةبيجع نبا ةايح نم يناثلا بلطملا يف رومألا هذه ركذ قبس دقو « 01 : ص ةسرهفلا :رظنا )١(

 6 : ص ةسرهمفلا ف

 دنع 'يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ ' هباتك يف ريغصلا ديجملا دبع روتكدلا عنص كلذك ()

 «نيديرملا نم ريبك ددع باطقتسا نم نكمت دق ' :هلوقب ىفتكاف «ةبيجع نبا ىلع همالك



 م ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو : يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 لضفأ هلهأو نطابلا ملع نأ ديدرت نم كفني ال ميسقتلا اذه دنع ةبيجع نباو

 انه امأف ,عضاوملا نم ريثك يف كلذ دادرت نم رثكأ دقو «هلهأو رهاظلا ملع نم

 هترمث تناكف سيردتلا نيح رهاظلا ملعلا هيف انعرز ناك نم امأف ١ :لوقيف

 نم مهنمو «سيردتلل اًمامإ وأ ءالدع وأ ءاًبضاق راص نم :مهنمف «ةفيعض

 .شاعملا بابسأب لغتشا
 اولخدو «ربكألا ىنغلا مهل لصح مهلجف :نطابلا ملعلا هيف انعرز نم امأو

 هل لصح اًببستم ناك نإو ءاّدرجتم ناك اذإ ملعلا وأ قوذلاب ناسحإلا ماقم

 .''"( مهبر نم ةنيب ىلع مهلكف نطابلا ريونتو «ىوقتلاو «ةماقتسالاو «ةعانقلا

 .الال-ال"” :ص ةسرهفلا ()



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا «4

 :ةقيرطلا ف هرثأ :عبارلا بلطملا

 يف برغملا دالب يف اًرثأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ زربأ نم ةبيجع نبا ربتعي
 مل هرصع يف ةبيجع نبا ةوعد نأ ىلإ هيبنتلا يغبني نكل '''ةرخأتملا روصعلا
 ىرقلا دحأ يف هلازعنا مث ءهنجس يف ببست امم ءاملعلا اهبراح لب «ةحجان نكت

 يف ةيفوصلاو «نيقرشتسملا نم مامتهالا نم اًديزم رضاحلا انرصع يف ةبيجع نبا لتحي 00
 ىركذلا ةبسانمب - (م5١٠٠) ةنس يف ةيلود ةودن تدقع دقف «ةيمالسإلا دالبلا عيمج

 "اًيفوصو املاعو اًركفم ةبيجع نبا " لوح ناوطت ةنيدمب - ةبيجع نب دمحأ ةافول نيتئاملا
 ناوطت " ةيعمج عم قيسنتب ةبيجع نب دالوأ ءافرش ةباقن اهتمظن يتلا «ةودنلا هذه يف كراشو

 اكيرمأو ءابروأو «طسوألا قرشلا نادلبو ,برغملا نم نوصصختمو ,نوخرؤم " ريمسأ
 رودت اهلكو «ةبيجع نب دمحأ تاطوطخم لوح هاروتكد تاحورطأ وأ تاسارد اوزجنأ نمم

 : عيضاوملا كلت نمف ءاهرشنو «همولع ىلع ءانثلاو «ةبيجع نبا فقاوم ديجمت لوح

 ؛ميكح زوزع نب دمحمل " رصاعم يبنجأ ردصم لالخ نم ةبيجع نب دمحأ ةمالعلا ةبكن '

 بناوج "و «يغرتلا بارملا هللا دبعل ' ةسرهفلا باتك لالخ نم ةايحلاو كولسلاو ركفلا"و

 خيشلا دعب ةيبيجسعلا ةيوازلا"و «ينازولا يماهتلا ةليضفل "ةبيجع نب دمحأ ةريس نم

 رداقلا دبعل "ةيرثنلا تاحورشلاو ةبيجع نبا "و «يملسلا جاحلب رفعجل "سسؤملا
 ءوشيم يول ناجل "هللاب فراعو «لماع ملاع ينسحلا ةبيجع نب دمحأ يديس"و ء«زارخلا

 يف ىنسحلاب قيدصتلا يف تالمأت"و «ءيسوسنكلا رفعجل 'ربكألا ثرالاو ةبيجع نبا"و
 ريبدتلا طاقسإو دئاوعلا قرخ ةلكشم "و «تيوسياك نفيتس دوادل * ةبيجع نبال ريسفتلا ءوض

 نب دمحأ دنع يعامتجالا يدحتلاو يكولسلا رييغتلا"و «يزوزع نسحل ' ةبيجع نبا دنع

 ءراشدوب اضر دمحمل "ةبيجع نبا دنع ةبحملا موهفم "و .«2شيعينب دمحمل " ةبيجع

 يف هتيجهنمو ةبيجع نبا"و «ريغصلا ديجملا دبعل 'ةبيجع نبا دنع يراشإلا ريسفتلا"و

 .يلغايرولا ةديبزل "ديجملا نآرقلا ريسفت يف ديدملا رحبلا هباتك لالخ نم ريسفتلا

 وهو «نيقرشتسملا دحأ اهسأري ناك ةيخيراتلاو ةيبدألا تاحورطألا هذه نأ بيجععلاو

 زجنأ هرودب وه يذلا «فينجب وكسنويلاب راشتسم وهو ءوشيم يول ناج يسنرفلا ركفملا
 ىدحإ ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ اهتمجرت «ةبيجع نبا ةسرهف يف (م19177) ةنس هاروتكد ةحورطأ

 .(م15944)و (م945١) ةنس ةبيجع نبال نيباتك ققح امك «ةيكيرمألا ةيركفلا تاسسؤملا

 .م١١1 5 ربمتبس 148 ءاثالثلا :خيراتب ةيبرغملا ملعلا ةديرج :رظنا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوآلا بابلا

 ةقيرطلا هكولس ةيادب يف هب ماق ام وه هركذ ىقبأ يذلا نكل ءاهيف تام ىتح

 رثأ نايب نكميو «فوصتلا يف ةريثك بتك نم هفلخ امو ءاهل ةوعد نم ةيواقردلا

 : ةيلاتلا بابسألا يف ةبيجع نبا

 :ةقيرطلل ةوعدلاب همايق - ١

 عفادملاو «ةيلذاشلا ةيواقردلا مساب يمسرلا قطانلا وه ةبيجع نبا ربتعي

 يف ةيعاد هلسرأ ىتح يديزوبلا دي ىلع ةيلذاشلا ةقيرط كلس نإ امف هن

 .موقلا قيرط يف تلخد نيح تنك دقلو ١ :ةبيجع نبا لاق «برغملا دالب
 لئابقلاو رشادملا يف مهيلع فوطن سانلا ريكذت يف خيشلا نم نذإلا يل لصحو

 انلز ام نحن اهو ءرثكأ وأ نينس ثالث كلذ تلعف «هيلع مهلدنو «نيدلا مهملعن

 ءرشادملا يف صاخلا ديحوتلا سانلا ملعن هلل دمحلاو نحنف ...كلذ ىلع

 ردقي ام هانملع ردقي مل نمو «هيلع ردق نمل عماوجلاو .«دجاسملاو «لئابقلاو

 7«نايعلا ديحوت يف هيلع هناحبس هللا حتفي ىتح «ليلدلا ديحوت نم هيلع

 :ةقيرطلل ةوعدلل اياوزلا ءانب -؟
 ةيواز راد لك عمو » :اهنكس ىتلا هرود نع هثيدح دنع ةبيجع نبا لاق

 يفو «ءءاشعلاو «ءادغلاو «حابصلا يف الل اهيلإ جرخيو «ءارقفلاب ةرومعم

 ""«نابترم نذؤمو «هيقف ةيواز لك

 :ةيفوصلا بتكلا فيلأت -

 ذنم '؟”ةقيرطلا ةرصنل اًيتك اوفلأ نيذلا ةيلذاشلا رثكأ نم ةبيجع نبا ربتعي

 ظاقيإ) هباتك ربتعيو -هبتك نع ةذبن ركذ قبس دقو- يلذاشلا نسحلا يبأ نمز

 )١( :ص يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ ١75.2 ١55.

 ) )0:ص ةسرهفلا 5.

 .87 : ص ةسرهفلا ()

 ١54. :ص يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا يا

 لب «ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ترثأ ىتلا بتكلا مهأ نم (مكحلا حرش يف ممهلا

 مكحلا ىلع هحرش علاطي نمو » :نهوكلا نبا لاق .ءىرخألا ةيفوصلا قرطلاو

 ال نم رمأب ةيئاطعلا مكحلا هذهل هحرش ناكو «هبر دنع هتناكمو ءهردق فرعي

 يديس راونألا ةلسلسب هلصومو «هذاتسأ «ةيلذاشلا ةفئاطلا درف «هتفلاخم هعست

 ينأل .بهاوم وه امنإ هديقن يذلا حرشلا اذه لجو :لاق «يديزوبلا دمحم

 لوقيو «''”« هللا دنع ام ىلإ اًرقتفم فقأف «بتكأ ام يردأ الو ةمكحلا بتكأ

 تائفن حئاول اهيلع هفيلآتو ١ : ىرخألا ةبيجع نبا فيلآت رثأ اًئيبم نهوكلا نبا

 تاماقم كردأو هللا لهأ رارسأ ةقطان يطعأ هنإف ءلّمكلا ةفرعملا لهأ
 لح «ٍلاع همالكو «ناوألا دحاوو «نامزلا بطق دع ىتح «مهبرب نيفراعلا

 ."'”( نايعألا لوقع رهبأ امب ملكتو «مهرارسأ مسالط كفو «موقلا تالكشم

 :« دئاوعلا قرخ » يلمعلا فوصتلل هتوعد - 4

 ءاج نميف ترثأ يتلا «ةبيجع نبا ةايح يف ةزرابلا تامسلا نم ةوعدلا هذهو

 امل «بايثلا نم هيلع ناك ام علخف » :هنع ليق ىتح «ةقيرطلا عابتأ نم هدعب

 تضيفأف ؟ةبيجع نبا اي لاحلا اذه ام : بابحألا دانم هادانو «باوبألا هل تحتف

 وه امك هقنع يف هبارقو ءهتحبس قلعو ءاّرازإو «ةعقرم ىدتراف ءراونألا هيلع

 شأ ءهّللا هللا : هتوص ىلعأب لوقي وهو ...قاوسألا يف رمي راصو «رايخألا نأش

 '' " ةبيجع نبا بارقلا قلعي ام لاحلا نع ينغي ملعلا ناك ول ؟ةبيرغلا يداه

 ."”6 هنرق يف موقلا ةقيرطو «ةقرخلا يددجم نم ناك ١ :ليقو

 برغملا دالب يف ةنتف تثدحأ اهنأل كلذو ءاهيف مالكلا ليطأ فوسو :تلق

 ) )1١:ص ةيلعلا تاماركلا عماج ١185.

 ) )5ص ةيلعلا تاماركلا عماج : /1848-1١41.

 )( :صص ةيلعلا تاماركلا عماج 185.

 ):( :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط 1٠.



 «كالا 7 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 عدبلا هذه نع ةبيجع نبا ملكت دقو «هعابتأو «ةبيجع نبا نجس يف تببست

 نم انتريس يف هانبكترا ام ركذ » ناونع تحت (ةسرهفلا) هباتك يف دئاوعلا قرخو

 يتلا عدبلا هذهل مدقو 7( لاصولا قيرط يف لاوهألا نم هانيقل امو «لاوحألا

 نم اهيف دب ال ريسلا قيرط نإ" :لاقف ءاهتيعورشم نيبت ةيديهمت ةمدقم اهب ءاج
 ...سودقلا ةرضح لخدتل سوفنلا ةدهاجمو «دئاوفلا باستكاو «دئاوعلا قرخ

 «لذلاب زعلا لدبيف «لاملاو زعلا سفنلا ىلع اهقرخ بجي يتلا دئاوعلا مظعأو

 ىلإ لوصولاو هّللا ىلع لوخدلل ناميظع ناباب رقفلاو لذلاف ءرقفلاب ىنغلاو
 نيب لذلا :لذلاب دارملاو» :رقفلاو لذلا ىنعم رسفي ذخأ مث 7( هترضح

 باحصألا نم همظعي ناك نم لكو ماعلاو صاخلا هاري ىتح نارقألا

 لغشلا نم بلقلا ولخو ءديلا نم لاملا جارخإ :رقفلاب دارملاو .ناوخإلاو

 ىنغلا دعب رقفلاو «زعلا دعب لذلا نم دئاوعلا قرخ ةبيجع نبا قبط دقو "6 هب

 اًسبلتم موقلا قيرط يف لخدأ نأ لبق تنكو » :هانغ دعب هرقف نع لوقيف

 نم ةنازخو «حلملا حالمو «بلحت ةرقبو ...ناتسب يدنع ناك :ايندلا نم ءيشب

 : ىلاعت لاق امك تيقبو «هلك كلذ بهذ قيرطلا يف تلخد املف «ملعلا بتك

 تقفنأو ءرهاظلا ملعلا بتك تعبو «[144 :ماعنألا ةروس] «درُف انومتْمِح ٌدقلَوا

 24 هبرام ضعبو :«هجيوزتو ةرامغب هراد ناينب يف خيشلا ىلع كلذ لج

 صاخلا دنع اًمظعم «ملعلا ةسائرل اًرئاح تنكو ١ :هزع دعب هلذ نع لوقيو

 كلذ لدبت موقلا ةقيرط لخد امل مث «"*"« ةعافشلا يف ةالولا ىلإ ددرتن .ماعلاو

 .05 :ص ةسرهفلا ()

 .05 :ص ةسرهفلا ()

 .07” :ص ةسرهفلا (9)

 .57” :ص ةسرهفلا (5)

 .5” :ص ةسرهفلا (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ا

 لامعألا كلت ركئتسا هسفن ةبيجع نبا نإ لب .هعمتجمو هلهأ هركئتساو هلك

 نم يسفن تعمس دقلف » :هلوقب راكنتسالا اذه ةبيجع نبا انل روصيو «ةيعدبلا

 ةحبسلا تقلع املو ...هتأر قرخ لوأ اذه نآل ينم ليسي قرعلاو «حيصت لخاد

 رادلا لهأ ماق يقنع يف ةحبسلاو ةبالجلاب رادلا ىلإ تلخدو «ىقنع يف ةظيلغلا

 ةيزعت انيف اوزعتو «تيملا ءاكب انيلع اوكبو اوملس يمزع اوأر املف «كلذ در يف

 .'”(اًديدش اًنزح ناوطت لهأ انيلع نزحو ...تيملا

 هل ةالولاو ءاملعلا برح يف اًببس تناك يتلا عدبلا ركذ ىلع نآلا يتأنو

 : اهايإ هكيلست يف جردت يديزوبلا هخيش نوكل ةبترم اهتركذ رومألا هذهو

 ١- قنعلا ىلع ةحبسلا قيلعتو «.تاعقرملا سبل :
 ةبالج تسبل يديزوبلا انخيش نم درولا تضبق املف » :ةبيجع نبا لاق

 يف ةظيلغلا ةحبسلا تقلع املو » «''”« ةبالجلا كلتب ةنيدملا تلخدف ...ةظيلغ

 در يف رادلا لهأ ماق يقنع يف ةحبسلاو ةبالجلاب رادلا ىلإ تلخدو «يقنع

 اذه دعب ينوقرافي مل سانلا تيأر املو» :تاعقرملا سبل مث 7( كلذ

 «ينم سانلا رف اهتسبل املف «يل نذأف «ةعقرملا سبل يف خيشلا تنذأتسا

 .17(ةريبكلا ةحارلا تدجوف

 :ندملا لوخد دنع ةعامج ةلليهلا ركذ-"

 نوركذي يعم ءارقفلاو «ةبالجلا كلتب ةنيدملا تلخدف » :ةبيجع نبا لاق

 .'”” نوبجعتيو نورظني سانلاو «ةلليهلا

 .65 :ص ةسرهفلا (0)

 .07” :ص ةسرهفلا ()

 .8©0 :ص ةسرهفلا (9)

 .654 :ص ةسرهفلا ()

 .ه7” :ص ةسرهفلا (6)



 ةقق ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :فوصتلا قيرط كولسل غرفتلاو ءايندلا كرت-'

 قدصتو «قزرلا نم كيلع لضفي ام لك نع جرخا نأ ىلإ بتك مث » :لاق

 ."')0 نيموي وأ اًموي ءارقفلاو «كراد لهأو تنأ هب توقتت ام الإ كسمت الو هب

 :ءارقفلا ةمدخ -:

 رتشاو «كسفنب مهبايث لسغاو «ءارقفلا مدخا نأ ىلإ بتك مث » :لاق

 .("0(نوباصلا

 : سانلا عماجمو .دجاسملاو «تاقرطلا يف سانلا لاؤس سس ©

 اذإ ىتح ...دجاسملا باوبأو «تيناوحلا يف لاؤسلاب ينرمأ مث » :لاق

 ناكف «لاؤسلل مهعم يدي تددمو «ءارقف مهضعبو نايمع مهضعب ...زئاجع

 «لاحلا كلت يف ينوري الثل ينم ءايح مههوجو نوطغيو يب نورمي سانلا

 ىلإ يدي تددمو بابلا ىلإ تمق مث «مهعم اًسلاج اًرارم كلذ تلعفف

 تيناوحلا ىلإ تقلطنا مث ءاهلك ناوطت عماوج يف كلذ تلعف مث «سانلا

 ام كلذك تيقبف ءرصعلا ةالص دعب موي لك كلذ يدرو ناكف «قاوسألاو
 ."7(ناوطت يف تمد

 نم رثكأ راكنإلاو داقتنالا لهأ هب دصقأ تنك لاؤسلا كلذكو» :لاقو

 ناك نم اًضيأ هب دمعتأ تنكو «سفنلا هب تومت ام مهنم جرختسأل .مهريغ

 يف ةبغرلا مهل رهظأو «مهيلع لاؤسلا يف حلأ تنكو «رثكأ انبراقأو ينمظعي

 . 57( سفنلا لتقو ءصالخالل اًدصق ءايئدلا

 ) )1١:ص ةسرهفلا 64.

 :ص ةسرهفلا (؟) 054.

 ) )'9:ص ةسرهفلا 65.

 ):( :ص ةسرهفلا 060.



 « دقدو ضرع » ةديلذاشلا 04

 :تمصلا موزلو «ةلزعلا بلط -”

 قوسلا ىلإ بهذا نأ يلإ بتك تمصلاو ةلزعلا يف هتنذأتسا املو » :لاق

 يف ليقن «ناضمر رهش ةدم كلذ تلعفف ...ةيشعلا ىلإ ةركبلا نم هيف سلجاو

 .0( رصعلا ىلإ اًدقار ةرمو ءاّسلاج ةرم قوسلا

 : سانلا مامأ هقنع ىلع قوسلا تاللابز لمح -ا/

 جراخ ىلإ يقنع ىلع هلبز لمحو «قوسلا بيطشتب ينرمأ مث ١ :لاق

 0 عبرأ وأ تارم ثالث هتسنكف «ةنيدملا

 : قاوسألا يف سانلا ىقسو ؛هرهظ ىلع برقلا لمح -4
 ىلع هلمحأ تنكف - برقأ يهو -بارجلا لمحب اًضيأ ينرمأو» :لاق

 «فلخ نم رخآو مادق نم اًدحاو نيبارج تلمح لاؤسلل تجرخ اذإف ...يرهظ

 «قرطلاو «قاوسألا يف ةبرقلاب تيقس مث ...نابرق عبس تسبل امبرو

 «مهديعل سانلا نيزتي نيح مسوملا مايأ كلذ لعفأ تنك ...تيناوحلاو

 له يل اولاق اذإف «مهيقسن يتبرقب مهيلع فوطأف «قرطلا يف نوسلجيو
 ." «دهزلا نم اًئيش مهل رهظن الو «سولفلاب لب :مهل لوقأ ؟ال مأ سولفلاب

 : ءاملعلا ةمزالم كرتو «يداوبلاو ىرقلا ىلإ جورخلاو «ندملا رجه -4

 «ةنيدملا نم جورخلاب ينارمأي يبرعلا يالوم هخيشو انخيش ناكو » :لاق

 لوقيو «'*”( ديرملاب قيلت ال ءريثك اهجرهو «ةريبك اهدئاوع ندملا :نالوقيو

 نم] حبقأ مويلا مهعم سولجلا » :ءاملعلا ةسلاجم نم اًرذحم ةبيجع نبا

 «ةعيرشلا رهاظ الإ نوفرعي ال مهنأل ءالهاج اًريقفو اًيماع نيعبس [عم سولجلا

 .ه60 ه4 :ص ةسرهفلا )1١(

 .05 :ص ةسرهفملا (0)

 .65-ه8ه :ص ةسرهفلا ()

 .5©0 :ص ةسرهفلا (:)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتا رهشاو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نم در يف نودهجيف «لاض وأ ئطاخ رهاظلا اذه يف مهفلاخ نم نأ نوريو

 ام هللاو ...عاطتسا ام مهنم برقلاو ( مهتبحص نم ديرملا رذحيلف ,مهفلاخ

 قيرط يف ادب حلفأف مهبحصو مهنم برق ءارقفلا نم طق اًذحأ تيأر

 ,2300 صوصخلا

 اهركذيو (دئاوعلا قرخ) ةبيجع نبا اهيمسي يتلا عدبلا ضعب هذه :تلق

 ىلإ لوصولا يف اهاوقأو لبسلا برقأ نم اهنأ ىريو ءاهل اًمظعمو ءاهب اًرختفم
 .فشكلا لوصحو هللا

 ةعيرشلا تءاج ةيعرش تافلاخم اهلك اهنأ ىري لاعفألا اذهل رظانلاو

 دمي الف ءرشبلا نم مهريغ نع مهينغي رمأ لك ىلإ دابعلا هيجوتو ءاهتبراحمب
 هزع رهظي نأ هيلع لب «همامأ هتناهمو هلذ رهظي وأ «ديبعلا نم هريغل هدي اًدحأ

 هلل اًجاتحم «هدحو هّلل اليلذ «هدحو هَّلل اًدبع نوكيل الإ قلخي مل وهف «هتماركو

 سفنلا نم ةيلذاشلا فقوم نع مالكلا دنع ليصفتو دودر ةدايز يتأيسو «هدحو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثلاثلا بابلا يف ةيناسنإلا

 : راثي دق لؤاست نع بيجن ةقيرطلا يف ةبيجع نبا رثأ نع مالكلا ةياهن لبقو

 ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نيب ةناكمب رضاحلا رصعلا يف ةبيجع نبا يظح اذامل

 يف ةبذبذتم ةيفوصلا نأ :كلذ ىلع باوجلاو «؟ىرخألا ةيفوصلا قرطلاو

 مولع نم لقأ ةبترم يف اهلعجتو اهصقتنت امدنع يهف «ةيعرشلا مولعلل اهترظن
 يف هتيادب تناك نم نوحدتمي ةقيرطلا رشنل ةوعدلا ماقم يف اهدجن «فوصتلا

 يف هيلع ةيفوصلا ءانث نوركذيو «نطابلا مولعل لوحت مث ةيعرشلا مولعلا بلط

 ىلع درلاو «مهتوعد لوبق يف ةلع كلذ نوكي ىتح كلذو «نيملعلا نيب عمج هنأ

 عمجلاب هخويش نع ةبيجع نبا زيمت دقف «ةبيجع نبال لصح ام اذهو «مهموصخ

 )١( :ص مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ ١١7.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا نقلا

 .نطابلا ملعو رهاظلا ملع نيب
 انيلع هب ىلاعت هَّللا نم اممو » :لاقف اًيثك كلذ نع ةبيجع نبا ثدحت دقو

 ةثالث وأ نيمهس ذخأي نمم هلل دمحلاو انأف ...نطابلاو رهاظلا ملع انل عمج نأ

 ميلعتلا مهسو ؛«نطابلا ملعلا مهسو ءرهاظلا ملعلا مهس :لجارلا عم سرافلاك

 ترسو «ليمكتلاو لامكلا ةبترم تزحو «نيترم لذلا تلمحت دّقف ءامهيف

 : لوقيف نيملعلا يف هب نيرثأتملا نع ثدحتيو 7( عم نيملعلا يف امهنيب

 200 ريثك قلخو «ريفغ مج نيبهذملا يف انيديأ ىلع عفتناف )

 اوعرشت موق «دمحأ يديسأ » :هل اًبطاخم يوقردلا يبرعلا هخيش نع لقنيو
 ءاًباب ةعيرشلا اولعج موقو ءاوعرشتي ملو اوفوصت موقو ءاوفوصتي ملو

 هخيش لاقو 7( مهنم تنأو :يل لاقف يلإ تفتلا مث ...اًياب ةقيقحلاو

 :لاق مث «ميظع نأش ننوكيل هّللاو ءميظع رمأ كل ننوكيل هَّللاو » : يديزوبلا

 يديسل نوكي لاز ام :هباحصأل لاق مث «ةعيرشو ةقيقح نيب اًعماج ننوكتل هّللاو
 .17( رييك تقو دمحأ

 ةماماإلا لوصحل اًيبس ناك كلذ نأو ءاّريثك كلذ نع ةبيجع نبا ثدحت دقو

 دع ىتح دحلا اذه ىلإ هسفن ىلع ةبيجع نبا نم ءانثلا اذه فقي ملو «نيدلا يف

 هذه يف نيدلا انب ددج نمم هلل دمحلاو » :لاقف رشع يناثلا نرقلل اًددجم هسفن

 :لاقف ءديدجتلاب هل اودهش نيذلا هخويش مالك قوسي ذخأ مث 07 ةئاملا

 هّللاو :لاق ...يديزوبلا انخيش نم تعمس دقف ءانخايشأ كلذب انل دهش دقو»

 .ل5-/6ه :ص ةسرهفلا (0)

 .76 :ص ةسرهفلا ()

 .17 :ص ةسرهفلا 9

 .07 :ص ةسرهفلا (5)

 .5 :ص ةسرهفلا (5)



 ا ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 يالوم هخيش ىلإ بتكو  :اًضيأ لاقو «« يدمحملا نيدلا مكب هللا ددجي ىتح

 نوكت ىتح تومت الأ ىلاعت هللا بلطن : مالك دعب ءهصن ام ءابولا نامز يبرعلا

 .""76 برغملاو قرشملا لهأ كب عفتني هللا ىلإ اًيعاد
 هباتك يف هسفنل ةبيجع نبا اهقاس يتلا ىواعدلاو ينامألا هذه :تلق

 .هنرقل ددجملاو «مهتوم دعب مهل ثراولا هنأ هخويش نع لوقنلاو ««ةسرهفلا)

 دالب باصأ يذلا ءابولا نمز يف ةبيجع نبا تام دقف ءاهبذكو اهفلخت ناب دق

 يبرعلا هيخيش نمز يف ىرقلا دحأ يف اًدرشم نوعاطلاب تامف «برغملا

 .يديزوبلاو

 .1 : ص ةسرهمفلا 000
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 .هتاقو :سماخلا بلطملا

 ءابو هباصأ ةرامغب يديزوبلا دمحم هخيش ةرايزل ةبيجع نبا مدق امل

 مل ةدم يقبو « ''(ه177١ 4) ةنس لاوش عباس يف هخيش راد يف يفوتف «نوعاطلا

 دعب هتئج هباحصأ لقن مث ءاعم انفدف اًضيأ هوخأ ضرمف ءهوخأ مدق ىتح نفدي
 ,''”( جيمزلاب ةامسملا هتيوازب نفدف ناوطتب ةرجنأ هتليبق ىلإ مايأ ةدعب كلذ

 يهف ءروصعلا هذه يف ةبيجع نبا ربق يف ةيواقردلا ةقيرطلا تلغ دقو :تلق

 «"' ةبيجع نب دمحأ مسومب ةنس لك نم ربمتبس رهش نم رشع عبارلا يف لفتحت
 هماقم ١ :نهوكلا نبا لاق «هريغو كرشلا نم ةركنملا لاعفألا هدنع لعفتو

 47( تابركلا عفدو «تاجاحلا ءاضق يف هللا ىلإ هب لسوتي ءروهشم برغملاب
 مدق امل يديزوبلا دمحم هخيش ةايح يف يفوت ةبيجع نبا نإف قيس امكو

 يذلا (ةسرهفلا) باتك يف درو ام ىلع درت ةيخيراتلا ةقيقحلا هذهو «هترايزل

 نع هثيدح ضرعم ىف دروأ دقف «(ه17754١) ةنس هنم ىهتناو «هتريس يف هعضو

 لدعبو ,هتايح يف هنع ةفالخلاب يل خيشلا ةداهش كلذ نمو » :هلوق هتناكم نايب

 لاقو «؛ اًئيمو اّيح يتفيلخ وه دمحأ يديس » :هيف هخيش ةرابع لقن مث «؛ هتامم

 هباتك يف يلكرزلا كلذ درو ,.(ه17١) ةئس هتافو خرأ 5٠٠/١« :ةيكزلا رونلا ةرجش يف )6١

 ."(ه7754١) لاوش يف باوصلا ' :لاقو 275455 ١/ :"مالعألا'

 /” :ناوطت خيراتو ١70٠-2171 :ص يركسعملا نايزوب دمحمل رارسألا زنك :رظنا (؟)

 تاقبطو 2157 : ص يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإو .؟587/7١5 : سراهفلا سرهفو « 60

 فوصتلا ةملعمو 297” :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو 4١« :ص ىربكلا ةيلذاشلا

 هحيرض فرشيو -ناوطتو ةجنط نيب - سيمخلا ةيرق يف عقي هربقو 2777/7 :يمالسإلا

 :خيراتب ةيبرغملا ملعلا ةديرج :رظنا .ةجنط نم ملك ٠١ دعب ىلع 'جيمز" ةوبر ىلع

 .م١٠1 5 ربمتبسا ءاثالشلا

 .م١٠7 4 ربمتبسا ءاثالثلا :خيراتب ةيبرغملا ملَعلا ةديرج :رظنا (7)

 ١188. :ص ةيلعلا تاماركلا عماج (4)



 ةدلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 هنأ مكدهشأ «دمحأ يديسل هسأر طحل اّيح يلازغلا ناك ول هّللاو ١ :اًضيأ

 هفالخ مايألا تنابأ دق ةبيجع نبا هاري امك ءانثلا اذه و 17( اًئيمو اًيح يتفيلخ

 ةنس ةبيجع نبا يفوت دقف «تاونس عبرأب هخيش لبق ةبيجع نبا يفوت دقف
 دقو هتفيلخ نوكي فيكف .«(ه17179١) ةنس يديزوبلا هخيش يفوتو (ه1714١)

 .؟هلبق تام

 .الا ١٠/- :ص ةسرهفلا )1١(



 « دقد و ضرع » ةئلذاشلا 2«

 عبارلا ثحبملا

 رضاحلا رصعلا يف يلذاشلا نسحلا يبأ عابتأ رهشأ

 :يطرشيلا يبرغملا دمحأ نب يلع :الوأ

 :هبسن

 ةفورعملا ةقيرطلا خيش «يطرشيلا يبرغملا دمحأ نب يلع نيدلا رون وه

 "!"ترزنب) ةنيدم يف دلو ءاّبقَو يلع نب نسحلاب هبسن لصي «(ةيطرشيلاب)
 ذنم لامو «سنوتب هسأر طقسم يف ىلوألا همولع ىقلتو ء(ه8١٠١١) ماع سنوتب

 .ةيفوصلا قرطلا خويش ةمزالمو «فوصتلل هرغص

 :هفوصت

 رفاظ ةزمح نب دمحم هخيش دي ىلع ةيلذاشلا كلس (ه١؟١12) ةنس ىف

 لخد (ه777١) ةنس يف مث «ةيلذاشلل ابعاد ةيقيرفالا دالبلا يف حاس مث «يندملا

 رشني ذخأو «ةنوتيزلا عماج يف لزنو «''”اكع) ةنيدم لخدف ماشلا دالب

 نودتري اوناك نيذلا هعابتأ رثك امل اياوزلا ءانبب ماق مث «ةنيدملا ءانبأ نيب ةيلذاشلا

 مهو «تاعامج نوريسيو ؛مئامعلا مهسوؤر ىلع نوعضيو ء«ءاضيبلا بايثلا

 .هّللا الإ هلإ ال ءانالوم ِهَّللا ءهَّللا :نوددري

 ةيروهمج يف يركسع أفرم يهو سنوت ةنيدم برغ طسوتملا رحبلا لحاس ىلع عقت ةنيدم )١(
 مجعمو 2778/1١ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .سنوت

 1١/ 54"١. : نادلبلا

 دنج ءانيم يومألا رصعلا يف تناك «ميدقلا يف اهئفارم زربأو ماشلا ندم مهأ نم ةنيدم (؟)

 رخآ تناكو «ه491 ةنس نريبيلصلا اهلخد «نيصح أفرمو نفسلل ةعانص راد اهبو «ماشلا

 يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .ه 59١ : ةنس نيطسلف دالب يف مهيديأ نم تجرخ ةنيدم

 4٠١. :راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلاو 2١49/7 :ةياهنلاو ةيادبلا



 «9م1 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 «نيطسلف يف ةيلذاشلا اياوز اوأشنأ نيذلا نيديرملا تائم هيدي ىلع جرختو

 ةيطرشيلا) ةامسملا ةديدجلا مهتقيرط ميلاعتل نوعدي اوذخأو «ةيروسو «نانبلو

 : مهنع عاشف «نيملسملا دئاقع تفلاخ يتلا مهدئاقع سانلا لقانتو «(ةيلذاشلا

 ةفلاخملا لاوحألاو حطشلاو «لاجرلاو ءاسنلا نيب طلتخملا يعامجلا ركذلا

 مايقلا مهضعب كرتو «داحتالاو «لولحلاب لوقلا مهل بسنو «ةعيرشلا رهاوظل

 .مارحلاو لالحلا نيب اوزيمي ملو «ضئارفلاو «تادابعلاب

 هافنف «ةئتفلا ةينامثعلا ةموكحلا تفاخ » :مهنع رومألا هذه تعاش املو

 دبع ريمأآلا ىعسو «نينس ثالث هعم نمو ماقأف «ص_ربق ةريزج ىلإ اهتالو دحأ

 نأب قيثاوملا هيلع تذخأ دقو ءاكع ىلإ داعف هنع جارفالل ''"”يرئازجلا رداقلا

. 

 مد ...ةموكحلا هتمنف .هوخرؤم لوقي امك .ةموؤشم تاداقتعاو ءةمومذم

 لزي ملو ١ :"”يلكرزلا فيضيو «''” مهتقيرط ىلإ اوعجرف «هتيرح هل تديعأ

 ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأو ءرئازجلاب نارهوب دلو «يرئازجلا نيدلا ىيحم نب رداقلا دبع :وه )1١(

 نبا بهذم ىلع (فقاوملا) باتك هلو ؛ينطاب لجر وهو «يلذاشلا يسافلا دمحم هخيش نع
 لمكي مل ةيفوصلا هتيبرت ريثأتبو هنإف اسنرف براح دق يرئازجلا رداقلا دبع ناك اذإو «يبرع
 دهاع هنأل هدلو دي ىلع يسنرفلا لتحملا دض ةروثلا رارمتسا يف ضراع دقف «لاتقلا اذه

 سأر ىلع ناك اهب رقتساو قشمد ىلإ يفن امدنعو ءاّيح مادام اًميس اههجو يف عفري الأ اسنرف
 ةنس يفوت «ةرم لوأل ةيكملا تاحوتفلا رشان وهف «يبرع نبا ثارت رشن ةداعإ ىلع نيلماعلا

 215 /4 : يلكرزلل مالعألا :رظنا .قشمد ةيحلاصب يبرع نبا عماج يف نفدو ء(ه10)

 ١77. 7/7 :ىيمالسإلا ملاعلا رضاحو 27١5 /5 :نيفلؤملا مجعمو

 15١/5. :يلكرزلل مالعألا ()

 ؛«م 1851 :ةنس توريب يف دلو «يقشمدلا يلكرزلا دمحم نب دومحم نب نيدلا ريخ :وه (*)

 اًيفحصو اًرعاش ناكو «نيدلا ريخ ملعت اهبو «قشمد ىلإ هوبأ داعو ء«ةيقشمد ةرسأل
 ةلودلل اًريفس نيعو «ةيدوعسلا ةيسنجلا ذخأ ؛(مالعألا) هباتك هلامعأ رهشأ نم ءاخرؤمو

 ١7. :مالعألا مامتإ :رظنأ .ه745١ ةنس يفوت «ةدع نكامأ يف ةيدوعسلا
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 «باجح اهنأ نومعزيو «ةعيرشلا ةفلاخمب نورختفي ةقيرطلا هذه لهأ ضعب
 «شحاوفلا اوبكترا مهنأ ركذيو «بابرألا بر ىلإ لصوي تاركنملا لعف نأو

 .مهوظع :هلوق ىلع رصتقي ناكف يطرشيلا مهخيش ىلإ نوريثك مهاكشو

 لهأ نم هودعو هب اورخس ناسنإ مهظعو اذإو ءمرحم اذه نأ مهوفرعو
 .207« ةلاهجلا

 يف نرقلا اذه لئاوأ يف ةقيرطلا هذه ترهظ » : "ضر ديشر دمحم لوقيو

 خيشلا :همسا ءاكع يف ناك يبرغم خيش نع ريثك قلخ اهذخأو ءةيروس دالب

 لوقلا مهيلإ اوبسنو ء.ءاملعلا ةمايق مهيلعو هيلع تماقف «نيدلا رون يلع

 «لاجرلاو ءاسنلا نيب عمجلاك «ةيلمعلا تاركنملا ضعبو «داحتالاو «لولحلاب

 هذه راثم مهخيش اولعجو «نييحابإ اوراصو «نيدلا نم قرم مهضعب نإ ليق لب

 خحويشو نوديرمو عابتأ اهل ةقيرطلا هذه لازت الو : تلق 7« اهلك تاالالضلا

 ."*”ةيماشلا دالبلا يف اهنع نوعفاديو اهنورشني

 :هتافو

 ."”"اكعب هتيوازب نفدو ءاكع ةنيدمب (ه1717) ةنس يف يفوت

 )١( :يلكرزلل مالعألا 54/15١.

 رسفم «لصألا يدادغبلا «ينوملقلا دمحم نب دمحم نب اضر ىلع نب ديشر دمحم :وه (؟)

 مامإلا ةوعدب نيرثأتملا نم ناكو هل ذملتتو «هدبع دمحمب لصتا «يسايس بيدأ «خرؤم

 :رظنا .ه7554١ :ةنس رصمب يفوت «ةريهشلا رانملا ةلجم ردصأ «باهولا دبع نب دمحم

 5٠١١. /9:نيفلؤملا مجعمو 2177 /7:مالعألا

 ١177. :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا (*)

 ءاديصو «سلبارطو «بلحو «قشمدو «سلبانو ءاكع :ةنيدم يف عابتأ ةقيرطلا هذهل (54)
 ةيلذاشلا ةقيرطلا :باتك يف ندملا كلت يف ةيطرشيلا خويش رظنا .عاقبلاو «توريبو

 .175 :ص اهمالعأو

 *١77. :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا (0)



 م ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتا رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :يناهبنلا فسوي :اًيناث

 :()هدسن

 دمحم لآل دبؤملا فرشلا) ةامسملا هتلاسر يف هسفنل يناهبنلا فسوي مجرت

 : انه هتمجرت ركذ يف اهيلع تدمتعا دقو .(هلي

 يف ةعقاولا (مزجإ) ةيرق اونطوت «ةيدابلا برع نم موق «ناهبن ينبل ةبسن

 :ملعلل هيلطو هدلوم

 ىلإ بهذ مث «هدلاو ىلع نآرقلا أرقو «.(ه175١) ماع (مزجإ) ةيرق يف دلو

 ىلع مولعلا ىقلتف «(ه184١) ةنس ىلإ (ه1174817) ةنس نم ملعلا بلطل رصم

 ريرحت يف لمعف (ةناتسآلا) ىلإ بهذ هدلب ىلإ عجر امل مث ءرهزألا خويش

 ةنس ماشلا دالب ىلإ عجر مث ءاهتعبطم يف عبطي ام حيحصتو «(بئاوجلا) ةديرج

 قوقحلا ةمكحمل اًسيئر راص نأ ىلإ ءاضقلا لامعأ ىف لقنتف (ه١؟145)

 رفاس دعاقت امل مث «ةنس نيرشعلا ىلع ةدايز اهب ماقأو (ه1705) ةنس '"”توريبب

 يفوتو هتيرق ىلإ داع (ىلوألا) ةماعلا برحلا تبشن املو ءاًرواجم ةنيدملا ىلإ
 .اهب

 قلخلا ديسب ةثاغتسالا ىف قحلا دهاوش) هباتك ىف ىناهبنلا فسوي ركذ دقو

 دبع قيقحتب لَو قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش :باتك ةمدقم :يف هتمجرت رظنا (0)

 لَو تاداسلا ديسب تائثاغتسالا بزح :هباتك ةمدقمو 7-28 :ص ىلع دمحم ثراولا

 اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو 2718/4 :مالعألاو 48-١5« : ص تباث دلاخ دمحم قيقحتب

 . :. ص

 يف امهم أفرمو اريبك ايفاقث ازكرم تناك «طسوتملا رحبلل يقرشلا لحاسلا ىلع مقت ةنيدم (؟)

 نكامألاب فيرعت :رظنا .ةينانبللا ةيروهمجلا ةمصاع مويلا ةئيدملاو «ينامورلا دهعلا

 .87 /١:نادلبلا مجعمو 2751 ١/ :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا
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 ينزاجأ دق  :لاق :لوألا :خويش ةثالث نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ هنأ (لك

 ,"”(؟''اقسلا ميهاربإ خيشلا انخيش ةماعلا هتزاجإ نمض ىف ةيلذاشلا ةقيرطلاب

 نم اكع ىلإ تمدق رهزألا نم يعوجر دعبو» : لاق : ثلاثلاو ," « يلذاشلا

 ...يطرشيلا نيدلا رون يلع خيشلاب ه٠51١ ةنس اهيف تعمتجاو ةيماشلا اندالب

 .(7( ةيلذاشلا ةقيرطلا ىبلطب ىناطعأف

 :هتاقنصم

 هيف ولغلاو ِِكَي ىبنلا لئاضف ركذب قلعتم اهلجو ءاّدج ةريثكف هتافنصم امأ

 : بتكلا هذه نمو ,مهيفلاخمب عينشتلاو «فوصتلا زومر نم هريغ لئاضف ركذو

 راونألا :باتكو «نينوكلا ديس ىلع ةالصلا يف نيرادلا ةداعس :باتك

 تازجعم ىف نيملاعلا ىلع هللا ةجح :باتكو «ةيندللا بهاوملا نم ةيدمحملا

 : باتكو .راتخملا ىبنلا لئاضف ىف راحبلا رهاوج : باتكو هلع نيلسرملا ديس

 ِقَلككَك قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش : باتكو «ءايلوألا تامارك عماج

 هذهو ,*0بتكلا نم اهريغو دع تاداسلا كيسي تائاغتساالا تبزح :باتكو

 نم هئاعدو .«هثوم لعب هب ةثاغتسالا زاوجو ةاكَع ىبلاب ولغلاب تاالتما بتكلا

 عشبأب مهنم ريذحتلاو «كلذ يف نيفلاخملا ىلع درلاو «ىلاعت هَّللا نود

 نم هل ءرهزألا عماجلاب ةباطخلا يلوت .ملاع ءاقسلا نسح نب ىلع نب ميهاربإ . وه 46

 ء نيدلجم يف يعابسلا دمحم ةديقعل يروجيبلا ميهأربإ حرش ىلع ةيشاح :تافلؤملا

 :2514/١ نيفلؤملا مجعم :رظنا .هاآ 4 : ةرهاقلاب ىفوتو .يوبنلا بطلا يف ةلاسرو

 .7 758-894 /7: سراهفلا سرهفو ”ث:-١/797:رشبلا ةيلح

 :١١". ص َدْيو قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش (؟(١؟)

 ١١". : ص ديلي قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش ()

 51١. : ص َةْيِلك قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش (؟«4)

 دبع قيقحتب ِدِكَو قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش :هباتك ةمدقم يف بتكلا هذه رظنا (5)

 .اًباتك (15) ركذ دقف 5-28 : ص ىلع دمحم ثراولا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نأ كلذو » :-'''باهولا دبع نب دمحم خيشلا يف - هلوق كلذ نمو ,ءفاصوألا

 مهلوح ام ىلإ مهبهذم رشتناو ءدجن دالب يف اهب اورهظ ةعدب لهأ موق ةيباهولا
 لوقيو 2" مهضرأ يف اورصحناو ءاولذو اولقو ءمهلظ صلقت مث «دالبلا نم

 ام كلذ نمو » : رضاحلا انرصع يف مهبتكب نيمتهملاو هذيمالتو ةيميت نبا يف

 نع اهب غاز يتلا لئاسملا نم هنع افعو هّللا همحر ةيميت نبا مام اإل عقو

 ماغطلا ءالؤه ىرتف .«باب لك نم اهببسب ءاملعلا ةمول ىلإ لخدو .«باوصلا

 يتلا بتكلا ىلع لوصحلل نودهتجيف «صرحلا ةياغ اهرشن ىلع نيصيرح

 هو» :دابعلا لالضإل اهنورشنيو اهنوعبطيو «دالبلا يصاقأ نم اهيلع تلمتشا

 بتك ةدع نآلا ىلإ اوعبط دقو «[4١٠1:فهكلا ةروس] «#اًعْنص َنْْيِسحي ْمُهَنَأ َنوُبَسَحح

 للا ابعو «نييبلا رئاسو :نيلسرملا ديسب نيثيغتسملا كرشب هب حرص ام :اهنم
 (ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا) هامس باتك اهنمو «نيحلاصلا

 نب نيدلا ييحم يديسك «ءايلوألا رباكأ نم ةعامج يناثلا مسقلا نم هيف لعج

 عقو املك مث «نيلماعلا ءاملعلا مامإو «نيفراعلا ناطلس وهو «هرفك ىتح يبرعلا
 يذلا هَّلل دمحلاو ...هرشنو هعبط ىلإ نوعراسي ليبقلا اذه نم باتك مهدي يف

 ." ”«هأوه ةداج نع كلذ يف غيزلا نم هب مهالتبا امم انافاع

 يباتك ىلع علطملا اهيأ تنك نإف » :لاق ىتح هريذحت يف يناهبنلا غلابيو

 ىوس «ةعبرألا بهاذملا دحأ نم ةيميت نبا ةعدب هراكفأ تشدخ نمم اذه

 لئالدلا هذه لك كعنقي مل مهحالفو «مهحالص نم سأيلا عقو نيذلا ةيباهولا

 ةكرحلا بحاص «مامالا خيشلا «يميمتلا ىلع نب ناميلس نب باهولا دبع نب دمحم :وه )1١(

 يفوت «ةريثك تافلؤم هلو نادلب ةدع ىلإ لحر ءاّريبك املاع ناك ءةروهشملا ةيحالصإلا

 720/١. :دجن ءاملع «مانغ نبا خيرات :رظنا .ه ١١١5 ةنس ةيعردلاب

 .57 : ص هِي قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش (؟(؟)

 ,737 -5 : ص ِةلو قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش (؟(*)
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 اذه ةامحو نيملسملا ةمئأ نع ةريثكلا لوقنلا هذه كيف رثأت ملو «نيهاربلاو

 ىشخيو «رارشألا رشأو «لالضلا لضأ نم كنأ ذئنيح ملعاف نيبملا نيدلا

 مل نإو انإف «رافكلا نم ام اًموي هّللاب ذايعلاو نوكت نأ رمألا كب ىدامت اذإ كيلع

 كبلق ءالتما ىلع لدي كلذ نأ كش الف ءرادقملا اذهب نآلا رفكلاب كيلع مكحن

 .''"«راونألا نم هولخو «تاملظلاب

 لغلاو دقحلا هب غلب دق هنأ ىلع ليلد لجرلا اذه نع لوقنلا هذهو : تلق

 لهأ نم هفلاخ نم لك هيفستو «قيسفتو «ريفكت يف هملقو هناسل هيف طلس اًعلبم
 كلذ يفو «باهولا دبع نب دمحم خيشلاو «ةيميت نبا عابتأ نم ةعامجلاو ةنسلا

 لمحو «.حلاطلاب حلاصلا اهيف طلخ » :هبتك يف (خويشلا مجعم) بحاص لوقي

 ءاوعش تالمح ''"ةيزوجلا ميقلا نباو «ةيميت نباك :مالسإلا مالعأ ىلع

 ."7( رسفملا يسولالا مام إلا اهلثمب لوانتو

 :هتافو

 ءاًرواجم ةنيدملا ىلإ رفاس توريبب قوقحلا ةمكحم ةسائر نم دعاقت امل

 رهش لئاوأ يف توريبب يفوتو هتيرق ىلإ داع (ىلوألا) ةماعلا برحلا تبشن املو

 .(ه5٠56١) ةنس نم ناضمر

 :يضارلا ةمالس :ائلاث

 :هيسن

 نيوبأب هبسن نولصي ؛« يضارلا دماح نب نسح نب ةمالس دماح وبأ وه

 )١( :ص هلي قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش 88.

 عساو «نانجلا ءىرج ناك «ةددعتم مولع يف عرب «يعرزلا بويأ نب ركب يبأ نب دمحم :وه (")

 .ه 701١ ةنس قشمدب يفوت «ةريثك فيناصت هل ,فلسلا بهذمو «فالخلاب اًفراع «ملعلا

 .؟5/١5 ةنماكلا رردلا «77 5 ١4/ ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا

 ١18/4. :يبلكرزلل مالعألا (*)



 ضي ةيلذاشلا هتقيرطو , هعابتا رهشاو « يئذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .ةيرصملا دالبلا ىلإ ةيزاجحلا يضارألا نم هترسأ تلوحت دقو «نيفيرش

 اًريغص ةيلمعلا هتايح رشاب مث «ةرهاقلاب همولع ىقلتو «(ه7/5١) ةنس دلو

 .دعاقت ىتح (ةيكلملا ةصاخلا) يف لمعف «هرمع نم ةرشع ةثلاثلا يف وهو

 :هفوصت

 «يكلاملا قوزرم هخيش دي ىلع هرغص ذنم ةيلذاشلا فوصتلا ةقيرط كلس

 هللا تركذ ينأ ملعاو » :هسفن اًحدام لاق ىتح مايصلاو ركذلاو ةولخلا مزالو

 رشع ىينثا ةدحاولا ةليللا يف هللا الإ هلإ ال ركذأ تنك ينأ يداروأ نمف ءاٌريثك

 (هللا) درفملا مسالاب ِهَّللا ركذأ تنك مث «ماوعألا كلذ ىلع تثكمو «ةرم فلأ

 تنكو «نينس تس مسالا اذه ىلع تموادو «ةرم فلأ نيثالث ةليل لك يف

 .اهيف ابلاغ ةضايرلا ىلع موادأ مايصلا عمو «موي ةئامثالث وحن ةنسلا نم موصأ

 نم ةدع ءاشعلا ءوضوب حبصلا يلصأو «حور نم جرخ الو «حور هيف ام لكآ الف

 «نيتنسلا براقت ةدم بزعأ ثكمو «عجاضملا يف ءاسنلا تلزتعاو ...نينسلا

 ركذي رخافتي لاز امو ««اًمصنو اًعارذ اهلوط غلبي ةظيلغ ةليوط ةحبسم يل ناكو

 ءاليثض ءاًميحتن ترص ىتح» :لاق ىتح اهيف داهتجالاو «ةيعدبلا هتادابع
 نم ينفداصي ناك امع اًلضف ...ربق نم ترشن ينأك «نوللا رفصم ءاًفيعض

 ةتامشلا نمو «موللاو لذعلا نم سانلا ةيقبو «باحصألا نمو «ىيلهأ

 اًمح ١ :هفوصت نع لوقيف هعابتأ دحأ هحدميو «'''0( فينعتلاو رجزلاو «خيبوتلاو

 ءاهرمخ نم حنرتو ءاهركس نم ليامتف «ةلامثلا ىتح سأكلا هذه برش هنإ
 ."'70... هسفن نم جرخو ءهسح نع لصفنا امدنع اهرس يف باغو

 ةقيرطل ةيعادك ةيرصملا دالبلا يف يضارلا ةمالس دماح وبأ مسا زرب املو

 ) )1١:ةيدماحملا ةريسلا ١/١7-١5.

 ) )1١:ةيدماحلا ةريسلا ١/١7.
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 ةنس ىلعألا يفوصلا سلجملا ررق ءركذ قباس اهل نكي مل ةديدج ةيلذاش
 نسح ةمالس) اهخيشبو «(ةيلذاشلا ةيدماحلا) ةقيرطلاب فارتعالاب (ه15565١)

 اهل عضوف : خيراتلا كلذ ذنم ةقيرطلا تعسوت نييعتلا اذه رثأ ىلعو «(يضارلا

 «ىرقلاو نادلبلاب ءافلخو «مصارعلاب اًباون اهل نيعو «هيلع ريست اًنوناق اهخيش

 دجاسملا يف ةيفوصلا تارضحلا مهل تماقو «نيدشرمو ء«ءابقنو «نيمدقمو
 ندملا ةفاك يف ةقيرطلل ةعباتلا دجاسملاو اياوزلا ءانبب ماق مث ءةيرصملا

 .ندملا كلت يف نيديرمو عابتأ اهل حبصأ ىتح «''”ةيرصملا

 :هبنك

 : كلذ نمف «.فوصتلا يف ةريغصلا بتكلا ضعب يضارلا ةمالس كرت دقو

 «ةيلذاشلا ةفيظولا حرشو «ةيدمحملا ةحفنلاو «ةيدماحلا ةرهوجلا بيتك

 .ةيهلالا تاضويفلاو «قاشعلا تاحفنو «ةيدماحلا حنملاو «قيرطلا نيقلتو

 «قيرطلا نوناقو «ديحوتلا يف ةلئسأو «طباورلا ماظنو «ةيدماحلا ةظعوملاو

 ةرابعب ةغيص رطاوخ نع ةرابع يه يتلا ةيفوصلا بتكلا نم كلذ ريغو
 .(ةيفوص

 :هتافو

 ةيوعدلا هتاحايس ىدحإ يف يضارلا ةمالس ةيدماحلا ةقيرطلا خيش ناك امل

 سبحب اهدعب بيصأ رهشأ ةعبس ةدم ترمتسا يتلا ةيرصملا ندملا يف ةقي

 ,(ه11751١/) ةنس اهب يفوت ىتح ضرملا هب دتشاو «ةرهاقلا ىلإ لمح مث «لوبلا

 رخآ نفدم هل ينبو «ةنس دعب هنامثج جرخأ مث «هتيبل رواجملا دجسملا يف نفدو

 ىلإ (ه1791/) ةنس يف ةنس نيعبرأ دعب هنامثج لقن مث ءدجسملا سفن يف

 ةريسلا :رظنا .اهريغو «ةيفونملاو ؛ةروصنملاو ءاطنطو «ةيردنكسالاو .ةرهاقلا :لثم )١(

 ,"ا١-١/٠ :ةيدماحلا

 .9-ا!/١/5 :ةيدماحلا ةريسلا :رظنا (؟)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 (نيسدنهملا) يحب ةقيرطلا هتديش يذلا ريبكلا ةيدماحلا ةقيرطلا دجسم

 .'”ةرهاقلاب

 ءءامسلا ىلإ كيدي عفراف حيرضلا مامأ تنك اذإف» :هل مجرتملا لوقيو

 : لقو «ءاشت ام لئنت ءاشت ام بلطاو

 ''رصتني هيرصان اونوكت نمو ربج مكيف ةبغرل مكمأ نم
 :يمشاهلا دمحم :اًعبار

( 

 :(7هبست

 يلحاسلا ءاّنكسم يقشمدلا ينسحلا يمشاهلا دمحأ نب دمحم وه

 .ةديقع يرعشألا ءاّبهذم يكلاملا ءالصأ يرئازجلا يناسملتلا

 :هدلوم

 هدلاو ناكو «.(ه١؟4/) لاوش ١١ يف ةيرئازجلا ناسملت يحاوض ىف دلو

 .ةدلبلا يضاق

 :هتحايسو ملعلل هيلط

 يسنرفلا رامعتسالا ببسب اهنم جرخو «رئازجلا خويش ىلع ملعلا ىقلت
 ىلإ ةيكرتلا ةموكحلا هتجرخأ مث «ءماشلا دالب ىلإ (ه755١) ةنس كلذو

 .هرمع ةدم اهيف يقبو قشمد ىلإ داع مث نيتنس اهيف ثكمف '*”(ةنضأ)

 )١( /؟ :ةيدماحلا ةريسلا :رظنا ١00.

 .؟١/57١ :ةيدماحلا ةريسلا :رظنا (؟)

 : باتكو 5٠05« : ص ىلإ 144 :صص نم فوصتلا نع قئاقح :باتك :يف هتمجرت رظنا ()

 ."ا/ : ص ىلإ 54 :ص نم ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش يناهربلا ديعس دمحم للاب فراعلا
 يف (ناحيس) رهن ىلع عقت «ةصيصملا برق «ةيماشلا روغثلا نم تناك ةدلب «(ةنذأ) ىمستو (4)

 يف ةدراولا نكامألاب فيرعت :رظنا .ةيكرتلا ةيروهمجلا ندم نم مويلا يهو ءايكيلك ةقطنم

 .؟ :5/١ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا
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 : هخكويش

 سلي نب دمحم مهزربأ نمو «ةيرئازجلا دالبلا خويش ىلع ذملتت
 نب دمحأ هخيش نع اهذخأ مث ءالوأ ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ هنعو ')يناسملتلا

 .يولعلا ىفطصم

 : هرثأ

 ىلعو ءايروس يف ةيلذاشلا ةقيرطلا رشن نم رهشأ وه يمشاهلا دمحم ربتعي

 نيعفادمو «نيرصانم اهل حبصأو «ةيماشلا دالبلا رئاس يف ةقيرطلا ترشتنا هيدي
 رثكأو «ةيرصملاو ةيبرغملا دالبلا يف ةروصحم تناك نأ دعب ءاذه انموي ىلإ
 هيلإ مهتلسلس يف نوعجري دالبلا هذه يف مويلا ةقيرطلا عابتأ

 رشن يف اوعس نيذلا ذيمالتلا نم ةعومجم ىمشاهلا دمحم فلخ دقو

 "”يناهربلا ديعس دمحم :ءالؤه زربأ نمو «ماشلا دالب ىرقو ندم يف ةقيرطلا

 .مهريغو ' ”يروغاشلا نمحرلا دبع و «ندرألاب ةيلذاشلا خيش "”يدركلا

 تاسملت ةنيدمب ملعت «(ه171/1) ماع دلو «شواشلاب بقلملا سلي نب لالع نب دمحم وه 241
 بيبحلا دمحم هخيش نعو «يباكرلا هخيش نع ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأو «ةيرئازجلا

 ةنس يفوت «اهيلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا لقنو قشمد ىلإ يمشاهلا هذيملت عم رجاه «يديزوبلا
 )١5١-١155(. ص نيكلاسلا ىبرم ىمشاهلا دمحم ةمالعلا : رظنا.(ه 0

 يف دلو «يواقردلا يلذاشلا «يناهربلا ديعس دمحم نب نمحرلا دبع نب ديعس دمحم :وه (6)

 ؛ةيماشلا رايدلا ىلع هدعب نم ةقيرطلا ىلع هفلخو «يلذاشلا يمشاهلا دمحم مزالو «قشمد

 ديعس دمحم هللاب فراعلا باتك :رظنا .(ه1785) ةنس قشمدب يفوت «ءاباتك فلؤي مل

 .هتمجرت يف هعضو دقف «ديشروخ لداع دمحأل ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش * يناهربلا

 ىلع يمشاهلا دمحم ةفيلخ :يقشمدلا ؛يئدرألا :يلوزيالا يدركلا ديعس نب دمحم :وه ف

 رعاش يروغاشلا :رظنا .ه797١ :ةنس يفوت «قارعلاو ماشلا دالب يف ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ٠١. : ص نيرشعلا نرقلا يف فوصتلا

 - كلس ؛«يروغاشلاب روهشملا «نيدباع ىفطصم نب نمحرلا دبع نب نمحرلا دبع :وه (4)



 ةيلذاشلا هتقدرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 : هبتك نمف .«بتكلا نم ةعومجم يمشاهلا دمحم كرت دقو
 قلعتي اميف عماجلا ثحبلا :باتكو «ةنسلا لهأ ةديقع حرش ةنجلا حاتفم

 ذخألا زاوج نم ديرملا هلكشتسا اميف ديدسلا لحلا :باتكو .عناصلاو ةعنصلاب

 «ميكحلا ةيصو نم دارملا نايب يف ميوقلا لصفلا لوقلا :باتكو «نيدشرم نع
 ءاهمظن عم ةداهشلا يتملك ىنعم يف ةداعسلا ليبس «ةرشعلا ةبوجألا : باتكو

 نب نيدلا يحم خيشلل نيفراعلا جنرطش حرش :باتكو «ةيهبلا ةردلا :باتكو
 .يب رع

 (حادحدلا) ةربقم يف نفدو «(ه1181)بجر ١5 ءاثالثلا موي يفوت :هتافو

 مه

 .ىسملب

 :ميهاربإ يكز دمحم :اسماخ

 :هيسن

 ,'"”يلذاشلا يلع نب ميهاربإ نب ىكز دمحم «تاكربلا وبأ .نيدلا ىكز وه

 :ملعلل هيلطو ء؛هتاشنو هدلوم

 ميهاربإ هدلاوو 2«(م19417) ماع ءالعلا وبأ قالوب يحب ةرهاقلا يف دلو

 ةيكلام خيش شيلع خيشلا ذيمالت نم نايلع وبأ دومحم خيشلا وهف همأل هدج امأ

 .هرصضك

 هزاجأو «ءاماع نيثالث ةبارق همزالو «يمشاهلا دمحم هخيش دي ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا-

 يف فوصتلا رعاش يروغاشلا :رظنا .اهريغ يفو ماشلا يف هعابتأ رثكو نيديرملا كيلستب

 .؟١ ملال : ص نيرشعلا نرقلا

 : باتكو 1-28 : ص هيلع امو هل ام ضعب يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ : يف هتمجرت رظنا )١(

 اهبتك ةمجرت هلو 14-١5١5 : ص ميهأربإ يكز دمحمل مالسإلا يف دئاقعلا ةصالخ

 .تنرتنالا ىلع ملسملا عقوم يف يونسإلا فسوي نيسح نيدلا ييحم هذيملت



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 ظفحو .يلذاشلا فوصتلا هنع ذخأو ء؛هدلاو دي ىلع ًءادتبا ملعلا ىقلت

 خيشلاو «ءالعلا يبأ ناطلسلا دجسم يف ةيطع هللا داج خيشلا دي ىلع نآرقلا

 ةرشاعلاو ةعساتلا نيب ام ذئنيح ناكو ,فورعم يديس دجسمب فيرشلا دمحأ

 ةيملاعلا ةلحرم مث «ةيوناثلا ةلحرملا هيف ذخأف رهزألاب قحتلا ءهرمع نم
 «ةميدقلا

 ىلع درلاو «هنع عافدلاو «يلذاشلا فوصتلا ءايحإ يف رثأ هل ناك دقو

 ةيفوصلا اهب موقت يتلا ةيكرشلا لامعألا غيوست يف بتكلا فيلأتو «هموصخ
 : هلامعأ نمف

 .(م1970) ةنس ةيلذاشلا ةيدمحملا ةريشعلا سسأ ١-

 ملاعلا يف ىلوألا ةيفوصلا ةلجملا يهو «(ملسملا) ةلجم سسأ -؟

 .يمالسالا

 يتلا دجاسملاو «ةيرصملا ندملا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا روبق دهاشم ددج -'

 لمعو «ةرثيمحب هدجسمو «ىيلذاشلا ربق دهشمل هديدجت كلذ نمو ءاهيلع تينب

 .يونس هل دلوم
 .يملاعلا يفوصلا رمتؤملا سسأ -5

 .ةيملاعلا ةيفوصلا ةعماجلا ىلإ هتوعد -ه

 .ةيخيراتلا ةيفوصلا فراعملا ةرئاد ءاشنإ ىلإ هتوعد -5

 .قفارملا ةفاكل عماجلا ةيفوصلا تيب ىلإ هتوعد -ا/

 انخيش عطق دقو اذه ١ :هذيم الت اهنع لاق «ةيلاع ةناكم فوصتلا نم غلب دقو

 ةعستلا مث «رشع ةثالثلا مث «ةعبسلا ءامسألا ةريسم متأو «يفوصلا كولسلا جرادم

 و ىرغصلا ةولخلا لخد و ,«مظعألا و درفملا مسالا ىلإ ىهتنا ىتح «نوعستلاو

 هيدي ىلع هللا ىرجأو «ةيحورلا و ةيكلفلا مولعلا سرامو «تارم ىربكلا

 وهف ...ءابدألاو ءاملعلاو بابشلا نم ةداسلا و «موقلا رابك هيلع ذملتتو «تاماركلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .''”«ةلاحم ال هرصع ددجمو ءهتقو بطقو «مهيتفمو «ةيفوصلا ملع
 نيب بيرقتلاو ءفوصتلا حالصإ يف دوهج هل تناك هنأ هباحصأ ىعدا دقو

 حفاكي ام ردقب ءددشتلاو فرطتلا حفاكي وهو :هنع اولاقف .بهاذملا

 .«ةحامسلا و «ةيطسولا ىلإ اًيعاد ...ءايرلاو «رهاظتلاو .فيرحتلاو .فيرختلا

 هلو ...ةينآرقلا ةينابرلا ساسأ ىلع نيملسملا فئاوط نيب بيرقتلاو ...بحلاو

 ريرحت ىلإو ةضهانلا ةيفوصلا ةوحصلا ىلإ ةيلمعلا ةيوقلا ةرئاثلاو ةيملعلا هتوعد

 و الوق ةنسلاو باتكلا قيرط ىلع ةداجلا ةايحلا يف هجامدإو هريهطتو فوصتلا
 20( كمع

 ءةيطسولاو ةحامسلاو .فوصتلل اهيعدي يتلا ةيفصتلا هذهو :تلق

 عابتأ ىلع همجهت اهفلاخي «يواعدو ينامأ اهلك نيملسملا فئاوط نيب بيرقتلاو
 .مهب عينشتلاو «مهيلع درلا يف بتكلا فيلأتو «باهولا دبع نب دمحم خيشلا

 ةفرعم نيملسملا روهمجل اًفورعم نوكي نأ بجيو » : مهيف هلوق كلذ يف يفكيو

 ةكرح يه امنإ ةرصاعملا ةيفلسلا هذه ةصاخبو اًمومع ةيفلسلا نأ ةمساح ةينيقي

 فدهت «عورفلاو روذجلا ةبعشتم «.داعبألا ةيمارتم «قامعألا ةرئاغ «ةيسايس
 لئاسو نم اهل حاتي ام لكب «يمالسالا ملاعلا ىلع ةرطيسلا ىلإ اًريخأو الوأ

 قيزمت قيقحتل ةيبنجأ ةقاطب كرحتت اهنأ اذه ىنعمو ...ءارغإلا وأ مدلا وأ ةوعدلا

 ." 7« اًعيش ةمألا

 :(؟7هتافلؤم

 :اهنم ء«بتكلا نم ةريبك ةعومجم كرت

 )١( :ص هيلع امو هلام ضعب يمالسالا فوصتلا ةيدجبأ :هباتك ةمدقم ".

 :ص هيلع امو هلام ضعب يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ :هباتك ةمدقم (؟) 5.

 )( :ص ميهاربإ يكز دمحمل روبقلاو ةليسولا اياضق ١54-١100.

 1١١١-٠١9. :ص حتافملا حتاوف هباتك يف هبتك تبث رظنا (15)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 فوصتلا لوح رودي ام رثكأو مهأ نع :يمالساإلا فوصتلا ةيدجبأ ١-

 .هئايعدأو هئادعأ نيب «هيلع وه امو هل وه اميف .يمالسإلا

 .ةقحلا ةيفوصلا ملاعم مهأ ةلدأ :لوصولا لوصأ ١-

 .هيديرم ىلإ يفوص باطخ :باطخلا -”
 .هماكحأو هبادآو هطورشو ءاعدلا : حتافملا حتاوف -4

 لك و «نودحوم مهلك ةلبقلا لهأ نأ نيب :نودحوم مهلك ةلبقلا لهأ -4

 .فلاخو ىصع نإو «كرشم الو رفاك مهيف سيل «ديحوتلا دجاسم مهدجاسم

 .ةمثآلا ةرّمكملا فئاوطلل اًعدر ةمساحلا اًئيدح نوعبرألا -1

 فيعضلا ثيدحلاب لمعلا زاوج لوح :فيعضلا ثيدحلاب لمعلا مكح -ا/

 ثيدحلا نم ءزج فيعضلا نأو «ثيدحلا ءاملع دنع هطرشب لامعألا لئاضف يف

 .نفلا اذه لهأ دنع لوبقملا

 هتك نيسحلا مامإلا سأر نأ ققحي :ةرهاقلا يف تيبلا لهأ دقارم -4

 .اًعقاوو اخيرات «ةرهاقلاب تيبلا لآ نم هريغو

 دعب هنامز تأي مل نكلو ,قح يدهملا نأ ديكأت يف :يدهملا ةيضق -9
 .القنو القع

 ىلع مساحلا ليلدلا ءاهلضف ءاهمايق :نايعش نم .فصنلا ةليل ٠١-

 .اهئايحإ
 ديكأتو «نيركنملا لاوقأ ىلع ٌّدر :همعو هيوبأ ةاجنو يبنلا ةمصع ١-

 ثحب عم «ةلدألا عطاوقب اهلوح ةاعدملا لكاشملا لولحو َدْلَك يبنلا ةمصعل

 دلو يبنلا تازجعمب صاخ

 .؟نيأ ىلإ ةرصاعملا ةيفلسلا -1

 لك ىلإ لاحرلا دش ةيعورشم هيف نيب :لاحرلا دش ثيداحأ ١-



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .روبقلا لكو «دجاسملا

 راثآلا مده لوح باتكلاو :لثامألا ةداسلا ىلإ هّللو هَّللا يف ةخرص 4

 .لوقي امك ةيباهولا ةفئاطلا ىلع در وهو هِي يبنلا داليم ناكمك ةيوبنلا

 :هتافو

 هذجو هيبأ عم نفدو «(ه19١5١) ةرخآلا ىدامج نم ١5 ءاعبرألا موي يفوت

 .دجسملا راوجب



 و
 قا

 متر

 َيَرج ل يود لج
 ىصسموز») لد ستس)

 يراييايي , بج نعيمي حج  ىح رم



 0 سيدال حا

 : ثلاثلا لصفملا

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا

 نيبو اهنيب قرفلاو ءاهروطتو «ةيلمعلا اهصئاصخو ةيلذاشلا ةقيرطلا

 .اهب اهتلصو .«ىرخألا نايدألاو قرفلا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم

 ملاعلا ءاجرأ يف اهراشتنا نكامأو ءاهعورفو «ةيلذاشلا ةقيرطلا راشتنا

 .يمالسإلا



 عقر

 يرق يي ىج
 ىسموز) َنج) سيكش)
 ايياييامي رن نق كححب حط ج1 هل



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو  يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ءاهروطتو «ةيلمعلا اهصئاصخو ةيلذاشلا ةقيرطلا

 :اهب اهتلصو .ءىرخألا نايدألاو قرفلا نيبو اهنيب قرفلاو

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا :الوأ

 ليبسلا » :يفوصلا حلطصملا يف اهب داريو «قيرطلا نم ةذوخأم ةقيرطلا

 نسحأب اهتيلحتو «لئاذرلا ناردأ نم اهريهطتو «سوفنلا بيذهتل لصوملا
 ."7( ىلاعتو كرابت هّللا نم برقلا ضرغل «لئاضفلا

 :ناتقيرط ةقيرطلاو

 .حلاصلا فلسلا هيلع امو ةنسلاو باتكلا ةقيرط :ىلوألا ةقيرطلا

 ميوقتو «مهكولس بيذهت يف «لاجرلا نم دحأل نوبستني ال اهباحصأف
 «ةباحصلا نم هرثأ ىفتقا نمو كك يبنلا يدهل نوبستني امنإو «مهتقيرط
 وأ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهل لاقيو «نيدلا موي ىلإ مهعبت نمو «نيعباتلاو

 يتلا نيمدقتملا نع ةروثأملا ةيعرشلا تايمستلا نم اهريغ وأ «حلاصلا فلسلا

 .لاجرلا نم دحأب اهنوقلعي ال

 .مهلاوقأب مازتلالاو ءفوصتلا خويشل باستنالا ةقيرط :ةيناثلا ةقيرطلاو

 يعدي ىتح ديرم زربي داكي الف ء خيش نع اًخيش باستنالا لسلستو «مهيدهو

 ةقيرط نع ةعرفتم ىرخأ ةقيرط نيوكتو «نيديرملا عمج يف ىعسيو ؛ةخيشملا

 .ةمألا تقرفتو «قرطلا ترثك اذكهو .«لوألا هخيش

 ىلإ عباسلا نرقلا نم يمالسإلا ملاعلا يف ترشتنا يتلا قرطلا هذه نمو

 نسحلا يبأ يلإ ةبوسنم ةيفوص ةقيرط يهو «(ةيلذاشلا ةقيرطلا) اذه انرصع

 قرطلا ' باتك يف اًحالطصاو ةغل اهفيرعت رظناو 27507 : ص عادتبإلا راضم يف عادباإلا )١(

 سماخلا دلجملا بادآلا ةيلك ةلجم نمض ينازاتفتلا ءافو يبأل 'رصم يف ةيفوصلا

 .6 1: ص . ىناثلا ءزجلا «نورشعلاو



 هللا ءاطع نبا هركذ دقف ءميدق باستنا يلذاشلا ىلإ باستنالاو «يلذاشلا
 رمع نب دمحأ سابعلا وبأ» :لاقف يسرملا هخيش ةمجرت دنع يردنكسلا

 ."'"6 يلذاشلا يسرملا يراصنألا

 :قرطلا رئاس ىلع اهليضفتو مهتقيرط حدم يف ةيلذاشلا دوهج

 يتلا حئادملاو لئاضفلا عاونأ قالتخا ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ صرح

 قرفلا لضفأو لب «ةيفوصلا قرطلا لضفأ اهولعجو «مهتقيرطب اهوقصلأ
 .مهسورد يف مهل لغاشلا لغشلا يه ةلأسملا هذه تناكو «ةيمالسإلا

 .ةبسانم ريغ وأ «ةبسانم كانه تناك ءاوس «مهتافلؤمو

 اولاق ىتح هرصع يف سانلا رئاس قاف يلذاشلا نسحلا ابأ مهخيش نأ اومعزو

 مالعألا رشنتو «هلوح ايندلا رباكأو ءارقفلا رباكأ يشمت بكر اذإ ناك » :هنع

 دارأ نم همامأ يداني نأ بيقنلا رمأيو «هيدي نيب تاساكلا برضتو ؛هسأر ىلع
 دقل ِهّللاو ١ :هلوق يلذاشلا نسحلا يبأ نع اولقنو «"”« يلذاشلاب هيلعف بطقلا

 ." ”«دحأ هب تأي مل امب ةقيرطلا يف تئج

 يفنحلا نيدلا سمش) ةمجرت يف اولاقف كلذ هنع اوثرو هعابتأ نأ اومعزو

 دنجلاو .«هبجحت ركسعلا رباكأو ءارمألاف ابي وأ اًبهاذ بكر اذإو » :(يلذاشلا

 هتيؤرب حرفي ناكو ...هفحت ءارقفلاو ءاحلصلاو ءاملعلاو «هتبجح بجحت

 هللا قلخ ىلع هتقفشل هئاقب لوطب نوعديو ءدوهيلاو ىراصنلاو نوملسملا
 9( ىلاعت

 ةلسلس)و «(راونألا ةلسلس)و «(باطقألا ةقيرط) يه مهتقيرط نع اولاقو

 .؟754 : ص نئملا فئاطل )1١(

 0١. ص ةيلعلا تاماركلا عماجو ١5« :ص ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا (؟)

 77١. : ص ليزيغم نبال ةرهازلا بكاوكلا (6(*)

 .175 :ص ةرهازلا بكاوكلا («4)



 « 4.1 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ءاهتحصب داقتعإلا بوجوب عابتألا اومزلأو «"''« (نيفراعلا قيرط)و «(بهذلا

 هَّللا ءاطع نبا لاق «ةيالولا ليبس وه كلذ نإ اولاقو ءاهيلع ضارتعالا مدعو

 :قورز دمحأ لاقو «'"" حتفلاب الإ نوكي ال حتفلاب ناميإلا ١ :يردنكسلا

 ."7( هلك رش داقتنالاو ؛هلك ريخ داقتعالاف ةلمجلابو)

 :قرطلا رئاس ىلع اهليضفتو ,مهتقيرط يف ولغلا يف مهنع صوصنلا ضعب هذهو

 ,'*'« اهيلع ىلعي الو ولعت ةيلذاشلا ١ : هخ ويش ضعب , نع 7 ليزيغم نبا لاق

 يبأ ريبكلا خيشلا قيرط اهبرقأو قرطلا لضفأو » :'"”ينانبلا هللا حتف لاقو ا هاه - - ..5 ,(50) اب ًٍ 7 ٠

 مهو « ”اهركذ لوطي «ةريثك كلذ يف مهصوصنو : تلق «'"”« يلذاشلا نسحلا

 امو «ةيجانلا يه مهتقيرط نأ ىلإ مهريغو نيديرملا عانقإ ىلإ اهئارو نم نوعسي

 ةينابرلا تاحوتفلا و 70 : ص هللا لهأ قرط داحتإ ىف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :رظنا )١(
 01 : ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت ىف

 .594١:ص ديرملا ةدع 00

 .5١-١:١١ص ديدسلا لحلا رظناو 75١١« :ص ديرملا ةدع ()

 صتخا «لزيغم نباب فرعي ؛«يلذاشلا يرهاقلا يويحملا يلع نب نيسح نب رداقلا دبع :وه 0

 هل «ةنحاشمو ةوادع مهنيب تثدح مث «هنع ةلضانملا يف غلابو «يطويسلا نيدلا لالجب

 .«ه894 :ماع اًّيح ناك «ةرخآلاو ايندلا ديسب ءايلوألا عامتجا يف ةرهازلا بكاوكلا : باتك

 .185/0 :نيفلؤملا مجعمو 2٠١١ :اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا :رظنا

 :1١7. ص ةرهازلا بكاوكلا (5)

 هيخأ ىلع سرد «ينانبلا مالسلا دبع نب هَّللا دبع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا حتف :وه 000
 .(ه017١1) ةنس تام اهبو طابرلا ىلإ عجر مث دالبلا فاطو .هذلاو ذيمالت نم ةعامج ىلعو

 ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماجو 2١47 :ص اهمالعأو ةيلذاشلا قيرطلا :رظنا

 ١98-7١١. :ص ةيلذاشلا

 .0 : ص هَّللا لهأ قرط داحتإ يف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ 60
 نبال ةرهازلا بكاوكلاو «ءصوصن «":ص قاس دقف «83:ص ةيلعلا رخافملا :رظنا (6)

 فاحتإ و «كلذ يف اًصن :١54 ص قاس دقف :27١8 ص ىلإ :7١7 ص : ص نم ليزيغم

 .76© ص ىلإ ا” : ص نم ةينابرلا ةيانعلا لهأ
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 .كلاه وهف اهادع

 :لبسلا ىتش كلذ ليبس يف اومدختسا دقو

 :بتكلا فيلأت : كلذ نمف

 .مهلاوقأو «مهبقانم ركذو «ةقيرطلا يسسؤم ةمجرت يف مهتافلؤم تناكف

 .«نسحلا يبأ هخيشو سابعلا يبأ خيشلا بقانم يف ننملا فئاطل ١ : باتكك

 تاماقمو لاوحأو لاعفأو لاوقأ يف راربألا ةفحتو رارسألا ةرد» :باتكو

 .« يلذاشلا نسحلا يبأ تاوعدو راكذأو تاماركو بسنو

 ةقيقحلا دييأت ١ : يطويسلا باتكك ةقيرطلا نع اًعافد ناك ام بتكلا نمو

 ركنأ نم ىلع درلا يف ةيوقلا ججحلا » باتكو «« ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا

 .(« ةيلذاشلا ركذ

 تاحوتفلا » باتكك اهصئاصخو ةقيرطلا لئاضفل اًركذ ناك ام بتكلا نمو

 .« ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا

 : تامانملاب قلعتلا : اهنمو

 .مهئادعأو مهعابتأ اهب اوفوخو ءاّريبك ادامتعا اهيلع اودمتعا ةقيرطلا هذهو

 يعمو ؛ناكم الب ِهَّللا يدي نيب ينأك تيأر » :رمسألا مالسلا دبع لوق كلذ نمف

 : تلقف «مالسلا مهيلع ميرم نب ىسيعو «ءىسومو «ليلخلا ميهاربإو «ليربج

 ةقيرطلا عابتإ ّيلإ قرطلا برقأ :لاقف «كيلإ لصوت قرطلا يأ ...:بر اي

 ."7( ةيلذاشلا ىلإ ةعجارلا ةيسورعلا

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا لئاضف

 قرفلاو قرطلا عيمج ىلع اهلضفو «مهتقيرط ةحصب داقتعالا اذه ببسبو

 نملو «مهتقيرطل اهوبسن لئاضف مهسفنأ دنع نم اًروزو اًبذك اوعدا «ةيمالسإلا

 .تامانملاو ىؤرلا نم مهفقوم ثحبم يتأيسو :2١5 ص ةينسلا راونألا )١(



 214. ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا ويأ : لوألا بايلا

 يف «يلذاشلا يسافلا دوعسم نب دمحم كلذ يف بتك نم عمجأ نمو ءاهكلس

 نب دمحم نب دمحأو «(ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا) هباتك

 يتلا ريطاسألا كلت نمف «(ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا) هباتك يف دايع

 : ةقيرطلل اهوبسن

 :ةباحصلا نطاوب اهيلع مهتقيرط نأ ١-
 الو فلحي نأ فلاحلل » :لوقي ناك هنأ خياشملا ضعب نع قورز دمحأ لقن

 ."'"( نو ةباحصلا نطاوب تناك اهيلع ةيلذاشلا ةقيرط نأ ىلع ينثتسي

 :اهريغ نع ىنغتسا اهب ذخأ نمو «قرطلا لكل ةخسان مهتقيرط نأ - 5

 خسنت انقيرط » :هلوق ةيلذاشلا "'خويش ضعب نع ينانبلا ِهّللا حتف لقن
 تام اهريغل تفتلا نإو ءاهريغل تفتلي ال اهب كسمتو اهذخأ نمو .قرطلا

 .'”« ملسمب سيلف لذشتي مل نم » :اولاقو «'””«اًرفاك

 :ةطساو ريغ نم ِةْكَي لوسرلا نع نوقلتي نويدمحم مهتقيرط عابتأ نأ -'
 نم نودمتسي «مهتياهن ىلإ مهتيادب نم لمك ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نإ اولاق

 نم هريغ نم نودمتسيف ةيفوصلا قرطلا رئاس امأ ءةطساو ريغب لَك يبنلا

 هللا لهأ قرط داحتإ يف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ و «55:ص ةيلعلا تاماركلا عماج )١(
 ةينابرلا تاحوتفلاو :2١77 ص ةيلعلا رخافملاو 27: ص ةينسلا .راونألاو :2١77 ص

 .5 :ص

 !] .75:ص '"دارفألا لمك نم " هنأب ينانبلا هللا حتف هفصو (1)
 ينانبلا هّللا حتف لواح دقو 2/7 : ص هللا لهأ قرط داحتإ يف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ 6)

 قرط ءاربكو مالسإلا خياشم ةعيرش وأ «مالسإلا ةعيرش :اهنم دارملا نأب ةلوقملا هذه ليوأت

 ثعابو «ضرغ مهل ناك ول اهلهأ نأ و" :لاق و داع هنكل «الا"-ا/1 : ص ةيفوصلا ةاداسلا

 اهيف نوعزاني الو «ةلاقملا هذهب قحأ اوناكل ةلالدلاو «هيتلاو «حطشلا تاملكب هوفتلا يف

 ٠ ."6:ص 'دابعلاب ةمحر اهب قطنلا نع اوتكس دارم ريغ اهرهاظ ناك امل نكل «لاحب
 يف قيقحتلا دهاعم) باتك نع 15 : ص (فوصلاو مالسإلا) هباتك يف يماشلا دمحم هلقن (:)

 .(قيرطلا ركنم ىلع درلا
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 نم هريغ لادبأ ىرخألا قرطلاو هلي لوسرلا لادبأ ةيلذاشلاف ءءايبنألا

 .2”ءايبنألا

 :يلذاشلا نسحلا يبأ دي ىلع ظوفحملا حوللا نم نوراتخم مهثأ - 4

 نكت مل ءايشأ ةثالثب ةيلذاشلا ةقيرطلا تصتخا » : يفنحلا نيدلا سمش لاق

 ."'”ظوفحملا حوللا نم نوراتخم مهنأ : ىلوألا .مهدعب الو «مهلبق دحأل

 مهنم الإ نوكي ال بطقلا نأ :ةثلاثلا ءوحصلا ىلإ عجري مهبوذجم نأ :ةيناثلا

 ."”( اًمئاد

 نم هتذمالت يلذاشلا نسحلا يبأ رايتخا نإ ١ : يسافلا دوعسم نب دمحم لاق

 تسلا موي نم مهيبرت هحور تلاز الو «حاورألا ملاع يف ناك ظوفحملا حوللا

 الو «حابشألا ملاع ىلإ هحور عم اوجرخ نأ ىلإ [177:فارعألا ةروس] مكر

 ملاع يف ةداعسلا راونأب مهسرحتو «ةيانعلا نيعب مهيبرت حورلا هذه تلاز

 ."2... نيرهطم حاورألا ملاع ىلإ اودوعي نأ ىلإ حابشألا

 هتايح لبق اًفرصتم اًيبرم يلذاشلا اولعج دقف «ةيبوبرلا يف كرش اذهو : تلق

 كلت ركنأ رضاحلا انرصع يف ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ ضعب نإ ىتح «هتامم دعبو

 نسحلا ابأ نإ :مهلوقف » :ميهاربإ يكز دمحم لاق ثيح ةيرفكلا ةلوقملا
 نسحلا ابأ ضوف هَّللا نإ :هانعم سيل ظوفحملا حوللا نم هعابتأ راتخا يلذاشلا

 مهفلا ءوس يف اًدج ريطخ باب اذهف ءءامسأ ضفريو «ءامسأ راتخيل هنع ةباين

 )١( ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت ىف ةينابرلا تاحوتفلا :رظنا ص:١5-18,

 هسفن يلذاشلا وه مهراتخا يذلا نأ ةينابرلا تاحوتفلا يف يسافلا دمحم نب دمحم نيب دقو (؟)

 حوللا نم يعابتأ ترتخا ':يلذاشلا لاق :ةيرهزلا بكاوكلا يفو 275275: ص

 .؟١5ا/: ص " ظوفحملا

 2” : ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا و :25١7 ص ةيرهزلا بكاوكلا 6*)

 .70 : ص هللا لهأ قرط داحتإ ىف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ و «*”؛

 .1-70 5 : ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (54)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 امبر ءاّدج ةقيقد تالؤاست باوبأ حتفي وهو هللا لهأ تاماقملو هللا نيدل

 .©)6هللاب ذايعلاو رفكلا وأ ءكرشلا ىلإ تضفأ

 :مهنم الإ نوكي ال بطقلا نأ -5

 ("”يتيب يف بطقلا لعجي نأ ىلاعت هَّللا تلأس» :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 نب يلع لاق اذلو «''”© كل انبجتسا دق : يرس يف لوقي هب اذإف «ةمايقلا موي ىلإ

 ."7(نامز لك ذاتسأ مهذيملت ١ :''افو

 :ةمايقلا موي ىلإ مهتقيرط نم عطقني ال ةيبرتلا خيش نأ -1
 ال نأ كك يبنلا هل نمض شيشم نب مالسلا دبع نأل ١ : يسافلا دمحم لاق

 نأ بذكلا اذهب نوديري مهو :تلق 7( هقيرط نم ةيبرتلا خياشم عطقني

 قرطلا يف رشتنا لالضلاو غيزلا نأ اومعز اذلو «مهتقيرط يف ةيادهلا اورصحي

 مهتقيرط امأ «يحورلا ردصملا نع ةلصلا عاطقنال اهباحصأ توم دعب قرفلاو

 مايق ىلإ مهيف ةيبرتلا خيشو بطقلا دوجول لالضلاو عدبلا نم ةملاس يهف
 .ةعاسلا

 ) )1١لوصولا لوصأ ص:١15١.

 .570 : ص " يتقيرط نم ينعي" :يسافلا دمحم لاق (؟)

 .7١1:ص ةرهازلا بكاوكلا (9)

 «يكلاملا «يلذاشلا «لصألا يردنكسلا «يشرقلا افو نب دمحم نب دمحم نب يلع :وه (14)

 : ةنس رصمب يفوت ءرعاش «بيدأ ءيفوص ؛هيقف ءرسفم (نسحلا وبأ) افو نباي فرعيو
 : ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو 2١87 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط :رظنا .ه87

 ١7.

 هللا لهأ قرط داحتإ يف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ و .؟7١5:ص ةرهازلا بكاوكلا (5)
 ./6 : ص

 خويش يسافلا دمحم درس دقو «1؟: ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (5)

 .الجر (؟١) اوغلبو يلذاشلا رصع ىلإ هرصع نم ةيلذاشلا ةيبرتلا
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 افلخ اهنم دجيو ميرم نب ىسيع لزنيو ,ةعاسلا اهيلع م وقت يتلا يه اهنأ /١-

00 
 هيراوح نم

 "!"نويتاذلا مهل لاقي كلذلو ءمهب صوصخم تاذلا مسا نأ -/

 دعب نيكلملا نم ديرملا لاؤس دنع ربقلا يف رضحي يلذاشلا نسحلا ابأ نأ -9
 .توملا

 :ةيلذاش مهلك ناويدلا ءايلوأ نأ ٠-

 نيمي نع نيذللا نيمامإلاو «ةعبسلا باطقألا نإ :يسافلا دمحم لاق

 «لاجرلاو «ءابقنلاو «داتوألاو «باجنألاو «لادبألاو «هراسي نعو بطقلا

 الو «ةيلذاش مهلك ناويدلا لهأ عيمجو «بطقلا رظن نع جراخلا سرحلاو

 «بلسلا نم يلولل نامأ اهنأل ...لذشت اذإ الإ ناويدلا لهأ نم دحأ لخدي

 0 ةمتاخلا ءوس نم هل نامأو

 ("!ةيلذاشلا ةقيرطب متخ اذإ الإ هتيالو لمتكت ال يلولا نأ ١١-
 ١١- يبنلاب عمتجي ةلهو لوأ نم قدصب مهتقيرط لخد اذإ يدتبملا نأ 355

 ام نيع ةفرط هللا لوسر ينع باغ ول هّللاو 0 : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 بجح ول هّللاو » : : يسرملا سابعلا وب أ لاقو .“' ”( نيملسملا نم يسفن تددع

  )1١١ص ةبيجع نبال ةيهلالا تاحوتفلا : ١80.

 يف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ و «5 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت ىف ةينابرلا تاحوتفلا (؟)

 .14:ص فوصتلاو مالسإلاو .17 4: ص هّللا لهأ قرط داحتإ

 يف فلكتو ةلوقملا هذه نم ميهاربإ يكز دمحم بجعت دقو :2.١0١ ص لوصولا لوصأ 6(

 .اهليوأت

 ./ : ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت ىف ةينابرلا تاحوتفلا (4)

 .4 : ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت ىف ةينابرلا تاحوتفلا (0)
 -ةيلذاشلا خويشل اًضيأ ةلوقملا هذه يسافلا دمحم بسن دقو 4 : ص ةينابرلا تاحوتفلا 00(



 « 400 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 : اًضيأ لاقو 2)١"« نيملسملا نم يسفن تددع ام نيع ةفرط كَ ِهَّللا لوسر ينع
 : يسافلا دمحم لاق 217( دلك هللا لوسر الإ ديلا هذهب تحفاص ام هَّللاو »

 مهل قرطلا لهأ نم مهريغ ناك نإو «ةيلذاشلا ةقيرطلا لهأب صاخ اذهو»

 لهأل قرخني ام لثم هنيبو مهنيب باجحلا قرخني مل نكل هِي هب عامتجالا
 اًسح ٍةِكَي نيلسرملا ديسب عامتجالاو نيكمتلا ةياغ يف مهف ...ةيلذاشلا ةقيرطلا
 ."0( اًئانمو ءةظقي «ىنعمو

 نود اهضعبو ءرفكلا دح ىلإ اهضعب لصي ىتلا تاغلابملا هذه انعبتت ولو

 هنإف «ماقملا انب لاطل نيملسملا ةديقعل ةحيرصلا تافلاخملاو .«عدبلا نم كلذ

 فيلأتب أدبيو الإ ةخيشملا ىلوتيو ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نم ديرم يتأي داكي ال
 هريغ ةسفانمو «عابتألا ريثكتو «هاوه اهعجرم يتلا لئاضفلا قلتخيو «ريطاسألا
 ملو «عابتألا نم ددع ربكأ عيمجت مهمه حبصأف «ةيفوصلا قرطلا خويش نم
 اوصتخا مهنأ كلذ ىلع اوداز ىتح ةقباسلا لئاضفلا ءاعداب ةيلذاشلا فتكي

 قرطلا ملسأ كلذب اوناكف «ةيفوصلا قرطلا يقاب نع مهتزيم ةيلمع صئاصخب
 ةقيرط اهذاختاب اًمزلم ملسملا لعجي امم «يوبنلا جهنملل اهبرقأو «نومعزي امك

 .فوصتلاو كولسلا يف

 :ةيلمعلا صئاصخلا :اًمئاث

 نيرثأتملاو «نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ عاشأ

 صئاصخب ةيفوصلا قرطلا يقاب نع تدرفنا ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ فوصتلاب

 دمحأو ؛يلخابلا دوادو ءافو نب دمحمو ءافو نب يلعو هللا ءاطع نباك :نيرخآلا-

 .يندملا رفاظ ةزمح نب دمحمو «يواقردلا يبرعلاو «قورز

 )١( :ص ننملا فئاططش ١7١.

 .١7١:ص نئملا فئاطل (؟)

 .5-0: ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةيئابرلا تاحوتفلا (*)
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 دقنلا نم ةملاس اهتلعج - نورخآلا اهدهاشيو «مهكولس ىلع رهظت - ةيلمع
 نيحرف صئاصخلا كلتب اوراطو «دئاقعلاو كولسلا يف فوصتلل هجوملا

 .ةيفوصلا ةديقعلل دقان لك ىلع اهب نودري «نيرورسم
 ةيصخش مدقأ ينإف » : يلذاشلا نسحلا يبأ ةمجرت يف رامع ملاس يلع لاق

 هاناع اذإ يذلا «لدتعملا قحلا فوصتلا اهيف اوسمليل ؛«ةبذهم ةليلج ةيفوص

 نم رصعلل ام هعم ققحو ءايلعلا هفادهأ هنم غلب يحورلا ومسلا ىلإ بحملا

 .داهجو ء«دالج نم ةميركلا ةايحلل امو «ةنينأمط نم ةحمسلا ةايحلا بلاطم
 .صئاصخلا كلت ددع مث 6 لمعو ءحافكو

 ءدهز هلك فوصتلا نأ حيحص سيلو١ :'”ةيطرشيلا ةمطاف تلاقو

 ." «ةعموصلل ءوجلو «ةايحلل رجهو «ةعقوقو
 .فوصتلاب نيرثأتملا وأ «ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ مالك وه قبس ام :تلق

 تايكولس ىلع مالسإلا ءاملع هذخأي ام نأ ىلإ هب اوجرخي نأ نوديري مالك وهو

 مهكرت نمو «سبالملاو «براشملاو «لكآملا يف معنتلل كرت نم - ةيفوصلا
 .ةيعرش تافلاخم نم اهريغو ءولغلاو ءددشتلا ىلع مهصرح و «لمعلل

 كلذبو ءاهريغ لاعفأ ىلع مالت الف ءاهنم ةيلاخ ةيلذاشلا ةقيرطلا نإف - ةيدقعو

 هذهو «نيملسملا مومع نم هعابتا يغبني يذلا «ملسألا وه مهفوصت نوكي

 :١7. ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ 6

 :ةيلذاشلا ةيطرشيلا ةقيرطلل ةياعدلا يف زراب رود اهل ناك «يطرشيلا يلع تنب ةمطاف :يه (؟)
 يلع يخيشو يدلاو بقانم يف قحلا ىلإ ةلحر) :باتكك .اهترصن يف تافلؤملا فيلأتو

 .(قحلا قيرط يف يتريسم) :اهباتك يف ةعسوم ةمجرت اهسفنل ةمجرت دقو .رصمو «نانئبلو

 ,.(ه1799) ةنس تيفوت «فوصتلاب نومتهملا اهيلإ ددرتف ؛اهتيص عاذ ىتح رمعلا اهب لاطو

 5١. 1 : ص مالعألا مامتإو 5519-2519 : ص قحلا قيرط يف يتريسم :رظنا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو . يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايلا

 ال يتلا «ةيلذاشلا ةقي ةقيرطلا نع ةتباثلا قئاقحلل فيرحتو «بذك اهلك ىواعدلا

 يف هفلاختو اًئيش يعدت اهنأ يف الإ «ةيفوصلا قرطلا نم اهتاليثم نع قرتفت

 .ةيلذاشلا دنع ةدهاجملا ثحبم يف هنايب يتأيس امك «قيبطتلا

 :اهنم مهولخ قيقحتلا نأ عم «مهسفنأل اهومعز يتلا صئاصخلا ضعب هذه

 :برشملاو «لكاملا كرت يف سيل ةيلذاشلا دنع فوصتلا نأ ١-

 لكاملاب معنتلا :ةيلمعلا مهصئاصخ نم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا بت معز

 لكأو (ةينابهرلاب قيرطلا اذه سيل » : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق «' ا"يراشملاو

 ُةَمِيَأ مهم انلعحو ةيادهلا يف نيقيلاو ءربصلاب وه امنإو «ةلاخنلاو «ريعشلا

 ."70 74 :ةدجسلا ةروس] # َنوُنَفون انَيِياَسِب أرئاكحو ص ًّ نيرا تيوده

 :بايثلا نم تاعقرملا سبل يف سيل ةيلذاشلا دنع فوصتلا نأ -

 نم نسحلا سبل :ةيلمعلا مهصئاصخ نم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معز

 هللا ءاطع نبا لاق « "”ةيفوصلا قرطلا نم مهريغ كلذب نوفلاخي مهنأو «بايثلا
 املف ءرعش نم سابل هيلعو ريقف يلذاشلا نسحلا يبأ ىلع لخد ١ :يردنكسلا

 ام «يديس اي :لاقو هسبلمب كسمأو «خيشلا نم اند همالك نم خيشلا غرف

 .كيلع يذلا سابللا اذه لثمب هللا دبع

 سابللا اذه لثمب هللا دبع الو :لاقف هنوشخ هيف دجوف هسبلم خيشلا كسمأف

 انأ :لوقي كسابلو «ينوطعت الف «مكنع ينغ انأ :لوقي يسابلو «كيلع يذلا

 ."" « ينوطعاف مكيلإ ريقف

 جهنملا نيب سفنلا ةدهاجم دعاوق) ىلع مالكلا دنع ىوعدلا هذه ىلع درلا يتأي فوس )1١(

 .(ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجم ) ثحبم يف (يلذاشلا دنع ديدجلاو ميدقلا

 .8١٠:ص رارسألاةره (0)

 .(ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجم ) ثحبم ىف مالكلا دنع ىوعدلا هذه ىلع درلا يتأي فوس 6

 :١١6. ص ننملا فئاطل ()



  » 40١دقدو ضرع » ةيلذاشلا «

 :ةدهاجم ةرثك الو «ةقشم ميظع هيف سيل ةيلذاشلا دنع فوصتلا نأ -7

 باعتإ مدع :ةيلمعلا مهصئاصخ نم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معز

 لاق «"'"ةقاشلا تادهاجملا نم ةيلاخ مهتقيرط تناك اذلو «ةرهاظلا مهحراوج

 ىلع كلد نم خيشلا امنإ «كبعت ىلع كلد نم خيشلا سيل١» :ىلذاشلا

 .«كرغ دقف ايندلا ىلع كلد نم نإف ١ :يسرملا سابعلا وبأ لاقو 7( كتحار

 ."06( كحصن دقف هللا ىلع كلد نمو «كبعتأ دقف لامعألا ىلع كلد نمو

 :لمعلا كرتل وعدم ال ةيلذاشلا دنع فوصتلا نأ -4

 «لمعلا ىلع ثحلا :ةيلمعلا مهصئاصخ نم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معز

 لاقو . بايسألا يباجحو «باجح ىلو لكل » : يلذاشلا لاق (47ىبستلاو

 ال يذلا ديرملا بحي ال ناكو » :يسرملا هخيش نع يردنكسلا هللا ءاطع نبا
 210( هل اببس

 :عامسلا مذت مهتقيرط نأ -
 عمست ال مل :يلذاشلل ليق «""”مهتقيرط يف مومذم عامسلا نأ اومعز 6. : ٠ 0 49 5 0000 /

 . 4”( ءافج قلخلا نم عامسلا » :لاقف ؟عامسلا

 .(ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجم) ثحبم يف مالكلا دنع ىوعدلا هذه ىلع درلا يتأي فوس )1١(

 .7١١:ص رارسألا ةردو ١76« .70١:ص نئملا فئاطل (؟)

 ةيانعلا لهأ فاحتإ يف ةلوقملا هذهل ينانبلا هللا حتف حرش رظناو :2١188 ص ننملا فئاطل 20
 .44: ص هللا لهأ قرط داحتإ ىف ةينابرلا

 جهنملا نيب سفنلا ةدهاجم دعاوق) ىلع مالكلا دنع ىوعدلا هذه ىلع درلا يتأي فوس |(4)

 .(ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجم) ثحبم يف (يلذاشلا دنع ديدجلاو ميدقلا

 . 75 : ص ننملا فئاطل 20(

 ١١5. :ص ننملا فئاطل (5)

 جهنملا نيب سفنلا ةدهاجم دعاوق) ىلع مالكلا دنع ىوعدلا هذه ىلع درلا يتأي فوس 60

 .(ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجم ) ثحبم يف (يلذاشلا دنع ديدجلاو ميدقلا

 .177 :ص ننملا فئاطل (8)



 «ف1 7 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :ةلاسملا مرحت مهتقيرط نأ -5

 لوم رحي مهنأ : ةيلمعلا مهصئاصخ نم نأ ةيلذاشلا قيرطلا عابتأ ركذ

 وبأ لاق :''”لمعلاو «بابسألا باب قرط ىلع مهعابتأ نوثحيو «'''ةلأسملا

 لأست الف ىباحصأ نم نوكت نأ تدرأ نإ :ىسرملا هذيملتل ىلذاشلا نسحلا

 .( اًئيش دحأ نم

 :لالضو ءالب لك نم هظفحو هّللا نامأ يف مهنأ -

 «نونومضم مهنأ :ةيلمعلا مهصئاصخ نم نأ ةيلذاشلا قيرطلا عابتأ ركذ

 : بلست ال مهيلع هللا ةمعن نأو «لالضلاو البلا نم نونومأم

 :ةرخآلاو ايندلا يف نمآ وهف مهعم لخد نم نإ :اولاقف

 « ىباحصأ هيف «رصبلا لم هاجس تيطعأ » : ىلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 ليق ١ :اًضيأ لاقو "76 رانلا نم مهل اًقتع ةمايقلا موي ىلإ ىباحصأ باحصأو

 .كآر نم ىأر نم الو «ميظعتلاو «ةبحملا نيعب كآر نم يقش ام .ىلع اي يل

 .“4”( ةمايقلا موي ىلإ كلذ تقلطأل تعش ولو

 نامأ هنإ ) :(ربلا)» بزح هبزح ةءارق لضف ىف ىلذاشلا نسحلا وبأ لاقو

 نم » :لاقو «« تذخأ ام دادغبب ئرق ول ١ :اًضيأ لاقو «« هيف أرقي يذلا ميلقالل

 7( هلك يدج ةعافش ىف اًلخاد ناكو ءانيلع ام هيلعو ءانل ام هل اذه انبزح أرق

 .”" .ال١ :ص ىيلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا ةسردملا :رظنا )١(

 جهنملا نيب سفنلا ةدهاجم دعاوق) ىلع مالكلا دنع ىوعدلا هذه ىلع درلا يتأي فوس (؟)

 .(ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجم) ثحبم يف (يلذاشلا دنع ديدجلاو ميدقلا

 ١"57. :ص ةرهازلا بكاوكلا (0)
 77١. :ص ةرهازلا بكاوكلا (4)
 . .٠ ص ءربلا بزح ىلع يسافلا نمحرلا دبع حرش يف : ةثالثلا صوصنلا هذه رظنا 2(

 ١5١. :ص نئملا فئاطل (5)



 «دقنو ضرع » ةيلذاشلا «411

 :بلست ال هيلع هّللا ةمعن نإف مهعم لخد نم نإ :اولاقو
 : يلذاشلا افو نب يلع لاق

 يتاداس ىوس هتمعن بلس نم هدنع نمؤي باهو مئاام
 نل ةيلذاشلا ينعي :يلذاشلا ليزيغم نبا لاق

 ايازمب قرطلا رئاس ىلع تلضف ةيلذاشلا ةقيرطلا نإ ) : يسافلا دمحم لاقو

 نم نونومأم مهنأ ...:قرطلا رئاس نم اهريغ نود اهب تصتخا «ةريثك

 ةقيرطلا ذخأ ناويدلا لخد اذإف » :لاق يلولا نع هثيدح دنعو «*'”6 بلسلا

 ءوس نم هل نامأو «بلسلا نم يلولل نامأ اهنأل «.ثوغلا نع ةيلذاشلا

 "76 ةمتاخلا

 :نومضم وهف مهعم لخد نم نإ :اولاقو
 اولمعاو «ينوبحصا» :خويشلا ضعب نع ينانبلا هللا حتف لقن دقف

 ." "6 روصقلا ىلإ رودلا نم مكتافو دعب «,نونومضم «نوراتخم مكنإف «متئشام

 :ةيلذاشلا هنم تملس ءالب لزن اذإ هنإ :اولاقو

 دمحم ةمأ هنم مّلس ءالب لزني نأ هللا دارأ اذإ 7 :يسرملا سابعلا وبأ لاق

 ةيلذاشلا عابتأ ىدامت دقل :تلق «'*”« ةيلذاشلا هنم تملس اًمومع ناك نإف هِي

 قرطلا عابتأ راثأ ام اذهو «نيملسملا رئاس نع مهزيمتو «مهسفنأ ىلع ءانثلا يف

 ةقيرطلا عابتأ دحأ لاق دقف «ةيلذاشلا ىلع اودرف «ةيفوصلا نم ىرخألا

 هنم مّلس ءالب لزني نأ هللا دارأ اذإ 7 :يسرملا سابعلا يبأ لوق دنع '”ةيعافرلا

 ) )1١:ص ةرهازلا بكاوكلا 5١9.

 .7 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (؟)

 .7 : ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (*)

 ./8 :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (4)

 ١15. :ص رحبلا بزح حرش يف رحنلا دئالقو «١5؟ :ص ةرهازلا بكاوكلا (5)



 « 11 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 تاتلف نم هذه » :لاق «'''« ةيلذاشلا هنم تملس اًمومع ناك نإف كي دمحم ةمأ

 : ةيافك هيف يلذاشلا بطقلاب لح يذلا ءالبلاف الإو «ةمحرلا دوهشب «قارغتسالا

 .«سنوتب ناطلسلل هيلع اوشوو ءهرايد نم جارخالابو ءرصبلا فكب ىلتبا هنإف

 عنشو «ةيردنكسإلا بحاص هلقتعاو «...ةديقعلاب هوزملو «هكلامم نم جرخأف

 خيش هنوك ةلاح «ءارحصلا يف اًبيرغ هرمأ رخآ تامو «هريغو «ةيميت نبا هيلع
 0 ةيلذاشلا ةفئاطلا

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نع عفادي ىلاعت هّللا نأ -

 نإف مهاداع نم نأ :ةيلمعلا مهصئاصخ نم نأ ةيلذاشلا قيرطلا عابتأ ركذ

 نمل هديدهت يلذاشلا نع اولقن دقف ,باقعلا عاونأ هيلع طلسيو «هنم مقتتي هللا

 نبا ىلع عدا : يل ليق » : يلذاشلا لاق :اهب مرجلاو «ةبوقعلاب هدعوتو .هفلاخ

 هيلع عدا ةيناث يل ليقف ؟ةبوتلاو «حالصلاب هل وعدأ «براي :تلقف ء«ءاربلا

 نم ةكربلا عطقا مهللا :لق :يل ليقف ؟لوقأ فيك ينملع «براي :تلقف

 لاقو «"”«نيقتملل الاكن هلعجاو «هل ةبقاعلا ءوسب هرباد عطقاو «هرمعو «هملع

 دقتنت ريئملا نبا اي ١ : - هيلع ضرتعا امدعب رينملا نب نيدلا رصان اًدعوتم - اًضيأ

 .ءانفلا ةتومو «رقفلا ةتومو «لذلا ةتوم :تاتوم ثالث نتومتل هّللاوف ؟ انيلع

 دجي ال ىتح «ةقافلاب يلتباو ءءاضقلا نع لزعف :اولاق ««اًملسم تومت نكلو

 ." هيلع ملسي نم ىقلي ال ىتح لذلابو «هدالوأ هب عبشي «ريعشلا زبخ

 هذه نم جرخت مل نئل ِهَّللا ةزعو ١ :هيلع ضرتعا لجرل اًددهم ةرم لاقو

 ١5. :ص رحنلا ةدالق :رظنا :يموزخملا يعافرلا نيدلا جارس وه 0(0)

 ١1. :ص رحبلا بزح حرش يف رحنلا دئالقو 25١5 :ص ةرهازلا بكاوكلا ()

 ١١5. :ص رحبلا بزح حرش يف رحنلا دئالق (9)

 ١158. :ص رارسألاةرد (:4)

 ١79. :ص رارسألا ةرد :رظنا (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا « 414 ر:

 نعل » : هخ ويش ضعب نع ''”يلذاشلا بهاوملا وبأ لقنو ل كنبلسأل ةدلبلا

 ةنعل : لقيف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نمو «قيرطلا اذه ىلع ركنأ نم هّللا

 ىلع ناك ولو اًدبأ حلفي ال قيرطلا هذه ىلع ضرتعا نم :لوقي ناكو «هيلع للا
 ." 7( نيلقثلا ةدابع

 ىلع هطلس !ءوس دبعب هّللا دارأ اذإ ) : ةيلذاشلا ضعب نع ليزيغم نبا لقنو
 يقب ام ) : هيلع شوش ريمأل يلذاشلا ذيملت يضام مئازعلا وبأ لاقو ,*”« يلذاش

 امف ...كقنع برضت اًموي رشع ةثالث دعب «مهيلع شوشت ةيلذاشلا ةداسلا الإ

 نيدلا سمش لاقو ل20( هقنع تبرض ىتح ةروكذملا ةدملا هيلع تضم

 بارخو «حاسكلاو «ىمعلا : مهاداع نم ىلإ ةيلذاشلا لسر ىندأ نإ ١ : يفنحلا

 .27( رايدلا

 ةريثك هيلع بذكلاو هللا ىلع يلأتلا اذه يف ةيلذاشلا صوصنو :تلق

 هَّللا اهلعجي مل لب «مهسفنأل ءايبنألاو لسرلا اهبسني مل اًرومأ اهيف اوعدا «ةعينش

 هذه ىلع درلا -ةيعرشلا مولعلاب رثأت نمم - ةيلذاشلا عابتأ ضعب ىلوت دقو

 ) )1١:ص ةرهازلا بكاوكلا 7١؟.

 .يئافولا .«يكلاملا .«يرهاقلا يسنوتلا «ينيتلزيلا دمحم نب دمحأ نب دمحم :وه (؟)

 ه87 ١ ةنس دلو «رعاش «يفوص (بهاوملا وبأ هللا دبعوبأ) نادغز نباب فرعيو ؛يلذاشلا
 :رظنا .ةفارقلاب ةيلذاشلا ةربقم يف نفدو 2«(ه881) ةنس ةرهاقلاب يفوتو «سنوتب ابيرقت

 .0 /5:نيفلؤملا مجعمو 273725 237376 /7 :بهذلا تارذش

 .؟١ :ص يضارلا ةمالسل ةحيصنلا (9)

 .١١5؟ :ص ةرهازلا بكاوكلا (5)

 1١7. :ص ةرهازلا بكاوكلا (6)

 لقنو ١" :ص يضارلا ةمالسل ةحيصنلا :اضيأ رظناو 2.5١75 :ص ةرهازلا بكاوكلا (5)

 ةيفوصلا دقتنا نم ةبوقع يف مهنع اًصوصن يضارلا ةمالس



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 هل نسحي نم دعيو «هيلإ ءيسي نم ددهي مهدحأ دجتف » :قورز لاق دقف «ةيرفلا

 ةيؤرو «هنم اًلهج امإ :هيلع يلأتلاب لب ءهّللاب نظلا نسح ىلع جرعت ريغ نم
 ,ةيناسفنلا قراوبلا ضعبب رارتغا وأ «ةيناطيش ةعيدخ يهو «هيعدي ام هقاقحتسال

 بحو «قيرطلاب ىنغلاو ءزعلا :لامعتسا كلذل هوعديو «ةيبلقلا علاوطلاو

 لك :-هسفن ىلإ ريشيو- لوقي هنأ سانلا ضعب نع تعمس دقل ىتح « عابتتسالا
 «لاؤسلا دنعو «ةمتاخلا دنع ينعأ : ةثالثلا فقاوملا يف هديرمب لفكتي ال خيش

 ةثالثلا هذه يف هتبقاع نأل «ةريبك ةبيصم هذهو «شاغ وهف طارصلا دنعو

 «نيركنملا بسب نامزلا اذه ءارقف ةداع ترج دقو » :اًضيأ لاقو 7« ةلوهجم

 نوحيبتسي دح ىلإ رمألا مهب ىهتنا امبرو ,.قح ريغ نم مهيلع راصتنالاو

 .'"( مهضارعأو .مهلاومأو ءمهءامد

 :ةموعزملا صئاصخلا كلت ىلع ةبترتملا ةريطخلا راثآلا

 نم مهتقيرطل اهوبسن يتلا ةيفارخلا بيذاكألا هذه تببست دقو :تلق

 : نيريطخ نيرمأ يف عابتألا عوقو ىلإ صئاصخو لئاضف

 اًنوكر ةيعرشلا تافلاخملا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ عوقو :لوألا رمألا
 :ىواعدلا هذهل

 لئاضف اهولعج يتلا - ىواعدلا هذه ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ عمس امل

 يف نواهتلا ىلإ كلذ مهب ىدأ «ةيلذاشلا مهتقيرط عبتا نم لكل -صئاصخو

 حبصأف ءاهيلع اًدامتعإ «ةيعرشلا تافلاخملا يف عوقولاو «ةيعرشلا رماوألا

 «صئاصخ نم قبس ام ىلع اًدامتعا «ناك ةلاح يأ ىلع هتيالوب دقتعي مهدحأ

 يسفن يفو نسحلا يبأ ىلع تلخد » : هلوق يف يسرملا سابعلا يبأ نع درو امك

 .7 977 : ص ديرملا ةدع ()

 ١77. :ص باتكلا سفن رظناو 2.7715 : ص ديرملا ةدع (*)
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 هللا فرعا «سابعلا ابأ اي :خيشلا يل لاقف ءنشخلا سبلأو «ءنشخلا لكآ نأ
 ,0)00 تعش فيك نكو

 نم بلقلا يف ام ىلع دامتعالاو «حراوجلا لامعأب مايقلا يف اونواهتو
 امنإ «ءكبعت ىلع كلد نم خيشلا سيل » :يلذاشلا لوق ىلع نيدمتعم لامعأ

 كلد نم نإف » : يسرملا سابعلا يبأ لوقو « "0 كتحار ىلع كلد نم خيشلا

 هللا ىلع كلد نمو «كبعتأ دقف لامعألا ىلع كلد نمو «كرغ دقف ايندلا ىلع
 "00 كحصن كتف

 دبع روتكدلا ةيلذاشلا قرطلا يف يدقعلاو يكولسلا داسفلا اذه روص دقو

 -اهركذ قبس ىتلا- يلذاشلا ئدابم نيب سانلا طلخ دقو » :لاقف ريغصلا ديجملا

 ةيلذاشلا تلصوو «لبانلاب لباحلا طلتخاف «ميدقلا فوصتلا صئاصخ رئاس عم

 ,كلذ يف اوفرسأو «معنلاب معنتلا اهتحابإو ءاهتلوهس اهنم اوذخأ ماوقأ دي ىلإ

 ىلإ ءوجللاو «لمعلا نع هضارعإ ميدقلا فوصتلا نم اوذخأ تقولا سفن يفو
 ريغ «نيفرتم عابتأ نييقرطلا نم دجوو ...ىربكلا ةماطلا تلصحف «لسكلا
 .7( نيلماع

 ىلع اهدودرو «ىرخألا ةيفوصلا قرطلا نيب سفانتلا عوقو :يناثلا رمألا
 :ةلئامم ىرخأ ىواعدي ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ ىواعد

 مهف «مهريغ مأ ةيلذاش اوناك ءاوس «ةيفوصلا قرطلا باحصأ ةنس هذهو

 لك كلذ يف نولذبيو .مهل نيديرملا ريثكتو .مهخايشأ ميظعت لوح نورودي

 1١6. :ص ننملا فئاطلط ()

 )٠( :ص ننملا فئاطل ١76. ١156ء :ص رارسألا ةردو ١١7.

 ةيانعلا لهأ فاحتإ يف ةلوقملا هذهل ينانبلا هللا حتف حرش رظناو «188 :ص ننملا فئاطل )29( 
 .49 :ص هللا لهأ قرط داحتإ يف ةينابرلا

 .”ا :ص يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ ()



 « 110 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو . يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 .ككَي دمحم ةعيرشل ةخسان مهتقيرط نأك «ريبكو ريغص
 ءادعأ مهيلع دري نأ لبق ضعب ىلع مهضعب در أدبملا اذه ىلع اوسفانت املو

 وه اًيلذاش اًباتك ىرخألا قرطلا عابتأ دحأ ققح امل :كلذ لاثمو .فوصتلا

 ليضفتب هألم يذلاو «يلذاشلا ينانبلا هللا حتفل (ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ)

 باتكلا ققحمل كلذ ببس ءاهصئاصخ ركذو ءاهريغ ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ةقيرطلا ءالعتسا هنم مهفي ام هبلص يفو » : لاق ىتح هتقيرط ىلع ةريغلاو بضعغلا
 ...ةقيرطلا هذه ىلإ بستنملا مهف نم كلذ امنإو «ىرخألا قرطلا ىلع ةيلذاشلا

 لكبو ءاذه لك عم فوقو الف «هوجولا هذه نم هباتك ءالخإ يرورضلا ناكو

 .''"« اهيلع درلاب ققحتلاو ءاهدامتعا مدع بجي ةحارص

 يف قرطلا بابرأ ىرت كنأ ١ :عادتبالا راضم يف عادبألا باتك يف ءاجو

 ةقرفلا عاقيإ مهميلاعت نم هيلإ هنوقلي ءيش لوأف ديرملا مهءاج اذإ «نامزألا هذه

 ىلع هثعبي ىتح «نيرخآلا قرطلا خياشم هل مذي «نينمؤملا هناوخإ نيبو هنيب
 نم نيدلا ءاملع هل مذي مث ءهخيش ىوس اًخانم دجي مل هَّللا لضف نأب داقتعالا

 «ةحيصن مهنم لبقي الو «داشرتسالل نوحلصي ال مهنأ دقتعي ىتح ءرهاظلا لهأ

 ." 7( ةعدتبملا تامالع صخأ نم اذهو

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا روطت :اًئلاث

 دالب يف هعابتأ اهرشنو «يلذاشلا نسحلا يبأ دي ىلع ةقيرطلا هذه ترهظ

 دنعو «تارشعلاب تدع ىتح اهقرط تددعتو «ماشلاو ءرصمو «برغملا

 ءدلبل دلب نمو «خيشل خيش نم اهنيب نيابتلا دجن قرطلا كلت نع ثحبلا

 ربتعي اذه لهف «يفسلف فوصت هفوصت مهضعبو « يلمع فوصت هفوصت مهضعبف

 .ميقرت نودب رطس رخآ يف باتكلا ققحم هركذ «ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ )١(

 .509 :ص عادتبالا راضم يف عادبإلا (5)
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 مث نمو ؟يلذاشلا فوصت مهف يف خويشلا نيب فالتخا وه مأ ؟ةقيرطلا يف روطت
 .هدعب ةيلذاشلا قرطلا تفلتخا

 : نينيابتم نيلوق كانه دجن لاؤسلا اذه ىلع باوجلا دنع

 :يلمع فوصت ةيلذاشلا فوصت نأ :لوألا لوقلا

 باتكلل ةعبتم «ةينس ةقيرط ةيلذاشلا قيرطلا نأ لوقلا اذه عابتأ معز

 رفك يتلا ةريطخلا فوصتلا لئاسمو «ةيفسلفلا لئاسملا نم ةيلاخ «ةنسلاو

 ةقيقحلاو .ءدوجولا ةدحوو «لولحلا لئاسمك ةيفوصلا ضعب اهببسب

 هذهب لاق نم لك نأو «ةيداقتعالاو «ةيلمعلا عدبلا نم اهريغو «ةيدمحملا

 دعي امم ءاهنم سيل ام اهيف لخدأو «ةقيرطلا يف داز دقف نيرخأتملا نم لئاسملا

 .امومذم روطت
 لثم «ةمئألا هدنع رضحي يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناكو ١ : يطويسلا لاق

 قيقد نب نيدلا يقت خيشلاو «مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ءاملعلا ناطلس

 «ةيداحتالا ىلع ريكنلا ديدشت نم ديعلا قيقد نبا نع حص ام عم اذه «ديعلا

 ىلإ ردابم لوأ ناكل كلذ نم ةرذ يلذاشلا مالك يف ىأر ولف «مهلوقع ليلضتو

 نثي مل جوع ىندأ ةيلذاشلا قيرط يف ناك ولو » :ليزيغم نبا لاقو «''”« اهراكنإ

 ."”( مهبراق نمو ءهرصع ةمئأ الو .هدلو الو «يكبسلا اهيلع

 ءدوجولا ةدحو لئاسم نم تلخ ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ ضرف ىلعو :تلق

 ىرخألا عدبلا نم ريثك يف هيف كشال امم تعقو دق اهنإف «ةيدمحملا ةقيقحلاو
 .ةلاسرلا هذه روحم يه يتلا

 )١( :ص ةيلعلا ةقيرطلا دييأت ١١١.

 :ص ةرهازلا بكاوكلا (؟)  21١١ص ةيلعلا ةقيرطلا دييأت :يف يطويسلا هلقن دقو : ؟١١7.



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 : ''"يفسلف يلمع فوصت ةيلذاشلا فوصت نأ :يناثلا لوقلا
 تالوقمب تلاق ةقيرط ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ ىلإ لوقلا اذه باحصأ بهذ

 نسحلا يبأ دي ىلع ءاهتأشن لوأ نم يفسلفلا فوصتلاو يلمعلا فوصتلا

 .دق امم «نيرخأتملاو نيمدقتملا ةقيرطلا خويش نيب قرف كانه نأ الإ «يلذاشلا

 : يلي اميف روطتلا اذه نايب نكميو ءاهيف اًروطت دعي

 :ةيفسلفلا لئاسملا يف روطتلا :لوألا روطتلا

 نولوقي اوناك مهنأ ىلع لدي ام هعابتأو «يلذاشلا نسحلا يبأ نع درو

 لئاسملا نم اهريغو «ةيدمحملا ةقيقحلاو ءدوجولا ةدحوو «لولحلا لئاسمب

 ءاج نمم هعابتأ ضعب اهب قلعت مهنع صوصنلا كلت دورو ببسبو «ةيفسلفلا

 ثالث يف ناك نيرخأتملاو نيمدقتملا خويشلا نيب قرفلا نأ الإ ءاهب اولاقو هدعب
 يف اومدختسا ةقيرطلا خويش نم نيمدقتملا نأ :ىلوألا ةلأسملا :لئاسم

 ةراشإلاو «ةقيقرلا ةرابعلا يهو «ةراشإلا قيرط دئاقعلا كلت نع حاصفإإلا

 اونسحأو ءرهاظلا ءاملع دنع اولبق كلذلو «عيرشتلا نم عونب اهوطغو «ةقيقدلا

 دق امم «مهنم هوعمس ام فلاخي امم مهنع لقن امل مهنع اورذتعاو .مهب نطلا

 نم أرجأ اوناك دقف نيرخأتملا ةيلذاشلا خويش امأ ءىرخأ سلاجم يف لاقي

 ريبعتلا يف عسوأو حرصأ اوناكف ءاهنع ريبعتلاب مهدئاقع نع اوحرصف نيمدقتملا
 ."”.هدئاقع نع

 يف ءاهقفلل نيطلاخم اوناك ةقيرطلا خويش نم نيمدقتملا نأ : ةيناثلا ةلاسملا

 لق اذلو ءمههقفو «مهمولع نم صقتنت لاوقأ مهنع ردصي الو «مهسلاجم

 : ص ةئسلاو باتكلا ءوض يف يفوصتلاو ةيفوصلا :باتك يف نيعونلا نيب قرفلا :رظنا )١(

,.١ 1:8 

 : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةبيجع نبا بتك ةعومجم نمض يرتششلا ةينون حرش :رظنا (؟)



 سلاجي ناك يلذاشلا نأ لقنف ء.مهرصع ىف ةيلذاشلاو ءاهقفلا نيب مداصتلا

 نع لقن كلذكو «ءاملعلا نم هريغو ديعلا قيقد نباو «مالسلا دبع نب زعلا

 رفانتلا ءاملعلا نيبو مهنيب لصح دقف نيرخأتملا امأ «ءيردنكسلاو «يسرملا

 .ةعيرشلا ملع ىلع ةقيقحلا ملع ليضفت ببسب ءادعلاو

 يف مالكلا نم نيلقم اوناك نيمدقتملا ةيلذاشلا خويش نأ :ةئلاثلا ةلأسملا

 ةلقل وأ ءيسرملا هذيملتو يلذاشلاك مهنع بتك دوجو مدعل امإ «لئاسملا كلت

 اوفلأو «مولعلا كلت حرش ىف اوعسوت دقف نيرخأتملا امأ هللا ءاطع نباك مهبتك

 .اهيف بتكلا

 :ةيلمعلا لئاسملا يف روطتلا :يناثلا روطتلا

 رهاظم ضعب نم ؤربتلا نيمدقتملا نم هريغو يلذاشلا نسحلا يبأ نع درو

 ماعطلا كرتو «,فوصلاو نشخلا سبلك :ءاملعلا اهيلع عنش يتلا فوصتلا

 مازتلاو «لمعلا كرتو «لاؤسلاو «صقرلاو «عامسلاب مايقلاو «بارشلاو
 .اهحدم يف بتكلا اوفلأ دقف ةيلذاشلا نم نيرخأتملا خويشلا ضعب امأ «درجتلا

 مهضعب نظ انه نمو «ةدهاجملا تايساسأ نم اهولعجو ءاهيلع مهعابتأ اوبرو

 مهنم روطت عون هنأو «نيمدقتملا هذيمالتو «يلذاشلا هيلع ناك امل فالخ اذه نأ

 .ةقيرطلا يف هوثدحأ

 يف رهاظملا كلت مذي مل يلذاشلا نأ :باوصلاو :لوقلا اذه باحصأ لاق

 امنإ رهاظملا كلتل هراكنإ ببس نأو «نيكلاسلا عيمج نمو «لاوحألا عيمج

 : نييبسل ناك

 ءءاهقفلا نم ةيفوصلا ريغ ةبطاخم دنع وه راكنإلا اذه نأ :لوألا ببسلا

 «ةعيرشلا ناسلب مهنوبطاخيف «لئاسملا كلت مهفي ال نمم ماوعلاو «ءاملعلاو

 نوكتف «ةقيقحلا ناسلب هنوبطاخي مهنإف مهتقيرط ىلع مهقفاوي نم مهءاج اذإ امأ

 نع- رامع ملاس يلع لاق «ةيالولا لين بابسأ نم ةيفوصلا رهاظملا كلت



 «1451) ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو ء يلذاشلا نسحلا وبأ : لوآلا بابلا

 ملف «باحصألاو عابتألا نم ةصاخلا ةقيقحلا مولعب صتخا دق هنإ » : -يلذاشلا

 ىلع صرحلا لك اًصيرح ةلمجلا يف ناك لب «ةماعلا هسلاجم ىف اهب ملكتي نكي

 تناكو ...يلمعلا فوصتلا ىلع عابتألاب البقم «فينحلا عرشلاو «نيدلا رهاظم

 نأ أشي ملف ...مهتاقبط فالتخا ىلع ءاملعلاو «ءاهقفلا نيب ةيلاع ةناكم يلذاشلل

 .''"« هيلع مهريثتف «هوحن مهكلسم نم ريغت تافعاضمب هفوصت محقي

 فوصتلا رهاظم مذ يف مهنع ةدراولا صوصنلا كلت نأ :يناثلا ببسلا

 نم ناكو «هتيالو يف لمك نم قح يف وه امنإ ةقاشلا تادهاجملاو «ىلمعلا

 نم هسفن مرحي الو «بعتو «ةدهاجم ىلإ جاتحي ال اذهف «نيلصاولا نيفراعلا

 مهتقيرط يف ئدتبملا رئاسلا امأ «ةيالولا لامك يف هرضت الو «تاحابملا عيمج

 ذالملا عيمج نم هسفن نامرح هيلعو ءهقح يف ةبجاو تادهاجملا كلت لكف

 فوصتلا ةئربت يهو الأ «ةريطخ ةلأسم ةلأسملا هذهو :تلق «تاحابملاو

 ريثك بستنا اهنع ةلفغلا ببسب يتلا يهو «ةيفسلفلا ةيدقعلا عدبلا نم يلذاشلا

 نأ ةلأسملا هذه يف لوقلا باوصو «ةيلذاشلا ىلإ رصمو برغملا يف ءاهقفلا نم

 ؛ةيلمعلا عدبلاب تلاق يتلا ةيفوصلا قرطلا نم هريغك وه يلذاشلا فوصتلا

 ءاهدئاقعب اهترهاجم يف قرطلا يقاب نع فلتخت ةيلذاشلا نأ الإ «ةيدقعلاو

 هبسحي دق امم « خيشل خيش نم مهخويش كلسم فلتخي كلذكو «ةدع بابسأل

 يلذاشلا فوصتلا نأ كلذ نايبو ءكلذك سيل وهو «ةقيرطلا يف اًروطت ضعبلا

 : نيعون نم نوكتي فوصت

 :يلمعلا فوصتلا :لوألا عونلا

 ةريس يف ءاج دقف «ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نيب سبللا لصح عونلا اذه يفو

 ةددعتملا ةيفوصلا تادهاجملاب يتأي «هقيرط ةيادب يف اًكلاس ناك هنأ يلذاشلا

 ) )1١ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ : ؟1١7.
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 عاونأ نم اهريغو تاراغملا يف ةلزعو «تاعقرملل سبلو .ءعوج نم

 ,رومألا كلت نم رفني ام هنع كلذ دعب ءاج مث «تاضايرلاو تادهاجملا

 يف هنع ءاج امب ذخأ مهضعبف «حراوجلا ةحارإو ءركشلاو «ةبحملاب اهلدبتسيو

 يف روطت اذه نأ ءالؤه نظف «هرمأ رخآ يف هنع ءاج امب ذخأ مهضعبو «هتيادب

 .فوصتلا ءادعأ دقن نم تملس كلذب اهنأو «ةيلذاشلا ةقيرطلا

 قيرط نأ الإ «يلذاشلا هب لاق نيلوقلا الك نأ :كلذ يف باوصلاو

 نيفراعلل ركشلاو ةبحملا قيرطو «يلازغلا ةقيرط يهو «نيرئاسلل ةدهاجملا

 ىلع يلذاشلا ةقيرط اولضف ليصفتلا اذهبو «مهقح يف لامك وهو «نيلصاولا

 ىلإ مسقنت ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا» :يضارلا ةمالس لاق :ىيلازغلا ةقيرط

 قيرطو «ةدهاجملا قيرط يهو «يلازغلا قيرط يأ «ةدهاجملا قيرط :نيقيرط
 ءاًداهج دادزا حتفلا هيلع اطبأ املك اهيف رئاسلا نوكي ةدهاجملا قيرطف «ةبحملا

 هب لهسي قيرط اهنإف ةبحملا قيرط امأو ...اعاونأ ةدابعلا قاشم نم لمحتو

 نم ىلع ةيلذاشلا عابتأ ركني ال اذامل رسفن نأ عيطتسن اذهبو «''”« قيرطلا كولس

 يف اهنأ :كلذ ىلع باوجلاو ءاهب نوموقي ال مهنأ عم «ةيلمعلا عدبلا هذهب يتأي
 .صقن لصاولا قح يفو «لامك رئاسلا قح

 > :يفسلفلا فوصتلا :يناثلا عونلا

 .يفسلفلا فوصتلا اذه راكنإ ةيلذاشلا ةقيرطلل نيبستنملا ضعب لواح

 ليخد روطت كلذ نأ معزو «ضرافلا نباو «يبرع نبا فوصتب رثأتلا راكنإو

 هب لاق نم لك نأو «نيربتعملا ةقيرطلا خويش نم دحأ هب لقي مل «ةقيرطلا ىلع
 ."'”يلذاشلا ميلاعت نع جراخ وهف

 غابدلا زيزعلا دبع يديس مالك نم زيربالا :رظناو 57-2779:صص ةيدماح ظعاوم )1١(

 8117: ص



 24 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ءاطع نباو «يسرملاو «يلذاشلا فوصت ناكو » :ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق

 اهبهذم و ىبرع نبا ةسردم رايت نع دعتبم ةيلذاشلا ةسردملا ناكرأ مهو هللا

 دعب ردق ىلعو ...بهذملا اذهب اًلئاق مهنم دحاو نكي ملف ءدوجولا ةدحو يف

 فوصت نم مهبرف دجن ءدوجولا ةدحو باحصأ رايت نع هللا ءاطع نباو ةيلذاشلا

 ."”(هب مهرثأتو ءةنسلاو باتكلاب ديقتملا يلازغلا

 ةيلذاشلا ةقيرطلا ولخ معزي يذلا هاجتالا اذه باحصأ نأ ظحالملاو : تلق

 لهأ نم «ةعيرشلا ءاملع نم ةيفوصلا دنع نودعي نمم مه يفسلفلا فوصتلا نم

 بيصن هل ناك نمم مهريغو يطويسلاو «قورزو .يكبسلا نياك .رهاظلا ملعلا

 عابتأ نم نيققحملا دنع مهو «ةيلذاشلا ةقيرطلل بستنا مث ةيعرشلا مولعلا نم

 ملع يف ةمئأ مه امنإو «قئاقحلا مولع يف مهلوقب ذخؤي ال ةيلذاشلا ةقيرطلا

 .ةقيقحلا نود ةقيرطلا

 «نيربتعملا ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نم ناك قورز دمحأ نأ :كلذ لاثمو

 عدبلا ىلع داقتنالا ريثك ناك هنأ الإ .ةرهشو ءايلأت ةقيرطلا عابتأ رثكأ نمو

 ةثربتو «''”فوصتلا نع عافدلا يف اّيتك فلأو «ةيدقعلاو ةيلمعلا ةيفوصلا

 .ةعيرشلا عم قفاوتي دق امب مهنع درو ام رسفو , لئاسملا كلت نم هتحاس

 اًدقن ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش هل هجو قورز اهلذب ىتلا دوهجلا كلت ببسبو
 يف ضخي مل هنأ ريغ» :- قورز تافلؤم دحأ اًمصاو - ةبيجع نبا لاق ءاعذال

 ءاهرارسأ متاخ ضف الو ءاهراونأ ضماوغ ىلع اهنم ديحوتلا رارسأ رحب رايت

 اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا :يف ىرخأ اًصوصن رظناو ,55:ص هفوصتو هَّللا ءاطع نبا )١(

 رصم يف ةيفوصلا قرطلاو :2١55 ص ..هخيراتو هرصع ىيلذاشلا نسحلا وبأو 27: ص

 يناثلا ءزجلا ,نورشعلاو سماخلا دلجملا بادآلا ةيلك ةلجم نمض ينازاتفتلا ءافولا يبأل

 باتكلا ءوض يف فوصتلاو ةيفوصلاو :28١/١ يمالسإلا فوصتلا ةملعم و 217 ١ ص

 .11١:-595١:ص ىعافرلا فسويل ةئسلاو

 .ةيفاكلا ةحيصنلا باتكو «ديرملا ةدع هبتك :كلذ لاثم (؟)
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 .ةقيقحلا رارسأ يف هيلع حتفي نأ لبق اهحرش هلعلو ءاهراكبأ سئارعب لخد الو

 الإ قورز خيشلا ىلع حتف ام :لوقي ''"ينارمعلا يلع - انخويش خيش - ناك دقف

 نع ةبيجع نبا لاق مث 1« حتفلا دعب اًئيش فلؤي مل ثيحب يأ .هرمع رخآ يف
 رارسأو «ةقيقحلا مولع يف امأو 1" ”مامإ ةقيرطلا مولع يف وهف :فورز

 «نيديلا رفص اهنم جرخي نأ داكو «هرمع رخآ يف الإ اًئيش اهيف لني ملف قاوذألا

 قييضتلاو «ديدشتلا همالك يف رهظو هللا لهأ ىلع هضارتعا رثك كلذلو

 :"”تلق «ةيفوصلا بستحم قورز خيشلا :لوقي ءاهقفلا ضعب ناكو ...مهيلع

 ءرهاظلا كسنلاو «ةرهاظلا ةدابعلا لهأ ءرهاظلا ةيفوص بستحم نوكي امنإ

 امب اًملع طحي مل ذإ «مهيلع هل باستحا الف ةيبرتلا لهأ نطابلا لهأ امأو

 يواقردلا يبرعلا يالوم ءاننامز يف ةيبرتلا خياشم خيش تعمس دقلو ء مهدنع

 «ريغص ءيش نطابلا لهأ دنعو «ريبك ءيش رهاظلا لهأ دنع قورز خيشلا :لوقي

 0 اهباعشب فرعأ ةكم لهأو

 :رومأ ةدع قباسلا ةبيجع نبا مالك نم نيبتيو :تلق

 ةقيرطلا عابتأ رهشأ نم هنأ عم - يوقلا دقنلا اذهل ضرعت قورز نأ ١-

 اذه عمو ءاذه انرصع يف ةقيرطلا عابتأ رثكأ ةلسلس هب لصتت نممو «ةيلذاشلا

 ىتح «هيدي ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا ترهتشا «لمجلاب بقلملا ىسافلا ىنارمعلا ىلع :وه )1١(

 يفوت ءهيف صاخ فلؤمب يواقردلا يبرعلا هذيملت هل مجرت «ةيلمجلاب نوعدي هعابتأ ناك

 ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلاو 07377 /5 : مالعألا :رظنا .ه1954١ ةنس

 .57؟1 : ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقيط يف ةيلعلا تاماركلا عماجو ا : ص

 .تاضايرلاو «تادهاجملاب قلعتي ام يإ ةقيرطلا مولعب نودصقي ()

 .ةبيجع نبا وه لئاقلا 00

 ١-28 : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةبيجع نبا بتك ةعومجم نمض يرتششلا ةينون حرش دج

 «يناعملا هب لخدي مل هنأ ىلع لدي طبخ انه قورز خيشللو ' :هنع لاق دقف 258: ص رظناو

 ."'هرمع رخآ ىف الإ اهيف هيلع حتف امو



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 لئاسملا نم لاخ فوصت هنأب يلذاشلا فوصتل هفصو ببسب- دقنلا نم ملسي مل

 يف لاقي اذامف يلذاشلا قورز قح يف لصح اذه ناك اذإو «ةيمالكلا ةيفسلفلا

 ةقيقحلاو «دوجولا ةدحو لئاسم نم اهأربو «ةيلذاشلا ةقيرطلا نع عفاد نم قح

 نمم امهريغو يطويسلاو «يكبسلا نباك ةيفوصلا رابك نم سيل وهو ةيدمحملا

 .؟قورز نم فوصتلاب ةفرعم لقأ مه

 ةيلذاشلا خويش مالك مهف نم دحاو ردق ىلع اوسيل ةيلذاشلا عابتأ نأ -؟

 كلسم كلسي ةقيرطلا عابتأ ضعبف «فوصتلا زومر نم مهريغو «نيمدقتملا
 خويشل لكلا ميظعت عم «ةعيرشلا ءاملع كلسم كلسي مهضعبو «ةقيقحلا ءاملع

 .امومع فوصتلاو «ةيلذاشلا

 لئاسم نم لاخ فوصت هنأب ةيلذاشلا ةقيرطلا فوصت فصو نم لك نأ -*

 رابكلا فوصتلا لئاسم نم اهريغو «ةيدمحملا ةقيقحلاو «ةدحولا يف مالكلا

 .ةيلذاشلا خويش مالك مهف يف صقنلاو «مذلا يف قورزب قحلي هنإف

 فوصتلا لئاسمب ةيلذاشلا ةقيرطلا مامتها ىلع لدت نئارقلاو ةلدألاو

 .هدعب نم هذيمالتو يلذاشلا نم مامتها لحم لئاسملا هذه تناكو «يفسلفلا

 : كلذ نمو

 : يفسلفلا فوصتلا ىلع لدي ام يلذاشلا نع درو هنأ

 (صوصخلاو مومعلا يف لصف) مساب ةلاسر نم يلذاشلل بسن ام كلذ نمو

 ءايلوألا تاماقمو «ةيفوصلا بتارم لوح رودي «ةفسلفلا يف مالك اهلكو

 .''”لماكلا ناسنإلاو «ةيدمحملا ةقيقحلا ةركفو

 : يفسلفلا فوصتلا ىلع لدي ام يسرملا هذيملت نع درو كلذكو

 )١( :ص رارسألا ةرد :رظنا ١15١« :ص ةيلعلا رخافملا و  2١١7:ىنارعشلا تاقبطو ؟//ا2١

 ص ننملا فئاطل هباتك يف هللا ءاطع نبا اهيلإ راشأ دقو :5 ١7.
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 ثدحتي هعمست ال تنك » :يسرملا خيش ةمجرت يف هللا ءاطع نبا لاق دقف

 .«فورحلاو «ءامسألاو «عبرألا هبعشو «مظعألا مسالاو ءربكألا لقعلا يف الإ

 مولعو «شرعلا دنع نيبرقملا كالمألاو «نينقوملا تاماقمو «ءايلوألا رئاودو

 .2070... رارسألا

 يلذاشلا فوصتلا نيب براقتلاو ةلصلا دوجو يف ةريثك نئارقلاو :تلق

 فرتعا اًحدام ةيلذاشلا نع بتك نم ضعب نأ ىتح «يفسلفلا يبرع نبا فوصتو

 يلذاشلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ظحالي اممو » :ىينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق «كلذب

 الإ ,يلازغلا ةهجو فوصتلا يف اوهجتا دق هللا ءاطع نبا امهدعب نمو يسرملاو

 ميكح يف الو «لولحلاو «ةدحولاب نيلئاقلا «ةيفوصلا يف اونعطي مل مهنأ

 هرعش ضعبب اًنايحأ لثمتي يسرملا ناك يذلا «''”لوتقملا يدرورهسلا قارشإلا

 "”(تاحطشلا باحصأ نم هريغو «يماطسبلا ديزي يبأ يف الو ءبحلا يف

 اًموصخ اونوكي مل اًمومع ةيلذاشلا نإ :'””هيشخ يمهف يلع روتكدلا لاقو

 ينعأ «ةيلذاشلا نع لوألا ربعملا نأ قحلاو «لاح لك ىلع يبرع نبال ءادشأ

 روطت ةلأسمو «'””« هميلاعتو ءربكألا خيشلا نع اًديعب نكي مل هَّللا ءاطع نبا

 )١( نئملا فئاطل ص:١159.

 هيلع تبث «ةيقارشإلا هتفسلفب فرع .حتفلا وبأ ءيدرورهسلا كريمأ نب شبح نب ىيحي :وه (؟)
 ريس :رظنا .ه041/ ةنس لتقو هرفكب بلح ءاملع ىتفأف ةوبنلا ءاعداو نيدلا نم لالحنالا

 19١0/4. :بهذلا تارذشو 3١17/75١« :ءالبنلا مالعأ

 .08: ص هفوصتو هللا ءاطع نبا (9)

 ىلع لصح «(م1975) ماع ؛ ةتارصم » ةنيدم يف دلو ؛ميشخ ىفطصم يمهف ىلع :وه (4)

 عمجم سأرو «ةيملعلا بصانملا نم اددع دلقت ءازيلجنإب ماهرد ةعماج نم هاروتكدلا ةجرد

 :ناونع تنرتنالا نم هتمجرت تذخأ .ايبيلب ةيبرعلا ةغللا

 طا 7 1 ا ع 6.017

 5١١. :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ 20



 « 10 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ثحابملا يف هثحبنس ام وهو «ىرخألا قرفلاب اهتلصب حضتي ةيلذاشلا ةقيرطلا
 .ةمداقلا

 .اهب اهتلصو «ىرخألا نايدألاو قرفلا نيبو اهنيب قرفلا :اعبار

 ناك قرفب ترثأتو «عباسلا نرقلا يف تأشن ةيفوص ةقيرط ةيلذاشلا ةقيرطلا

 «ةديقعلا لاجم ىف ناك رثأتلا اذهو «كلذ دعب اهكولسو ءاهتديقع يف رثأ اهل

 .كولسلاو

 :ةرعاشألاب دئاقعلا باب يف ةيلذاشلا ةقيرطلا رثأت

 ةديقع ىلع مالكلا دنع ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلع ةيرعشألا ةديقعلا رثأ نايب قبس

 اهلكف «ةيفوصلا قرطلا يقابك كلذ ىلع تراس هدعب نم هتقيرط نأو «يلذاشلا

 هباتك يف يطويسلا دقع دقو «يرعشألا نسحلا يبأ ةقيرط ىلع دئاقعلا باب يف
 يتلا ةديقعلا » : هيف لاق الصف (ةيلذاشلا ةقيرطلا ديبشتو «ةيلعلا ةقيقحلا دييأت)

 عابتأ رقأ دقو «''"اهلوطب ةيرعشألا ةديقعلا قاسو ««ةيفوصلا اهيلع تعمجأ
 مهدودرو «مهتافلؤمو «مهلاوقأ ىلع سكعناو ءرثأتلا اذهب ةيلذاشلا ةقيرطلا

 : ةعامجلاو «ةنسلا لهأ نم مهيفلاخم ىلع

 يلذاشلا .ءهخيش ثراو يسرملا » :يسرملا ةمجرت يف يدفصلا لاق

 : -هللا ءاطع نبا- نع ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاقو «'"”« اًدقتعم يرعشألا ءاًفوصت

 نسحلا يبأ ةديقعو «ةنسلا لهأ بهذمب دح دعبأ ىلإ ديقتم وهو»
 الإ جرخت ال هءارآ نأ » : ةبيجع نبا نع ريغصلا ديجملا دبع لاقو «*' 70 يرعشألا

 نبا دروأ املو «'*”« ةرخأتملا اهتروص يف ةيرعشألا ةسردملا ةرئاد نع ردانلا يف

 .86:ص باتكلا رظنا )1١(

 19٠0. /7:بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن :رظناو 2177 /7:تايفولاب يفاولا (؟)

 .56 :ص هفوصتو هللا ءاطع نبا (9)

 .97١:ص ةسراممو يعوك فوصتلا ()
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 : مظانلا لوق يمناغتسملا هويلع

 كلاسلا دينجلا ةقيرط يفو كلام هقفو رعشألا ٍدقع يف

 نم هب فصتي نأ يفوصلل يغبني ام تيبلا اذه يف ركذ» :هويلع نبا لاق
 .''”( ةثالثلا بتارملا

 "'دئاقعلا باب يف مهبتك اوعضو ةيرعشألا ةديقعلاب رثأتلا اذه ىلع ءانبو

 مسالا ةفرعم يف درجملا دصقلا) باتك :بتكلا كلت نمو «ةديقعلا كلت ىلع

 (ىنسحلا هَّللا ءامسأ حرش يف ىمسألا دصقملا) باتكو هللا ءاطع نبال (درفملا

 لهأ ةديقع) فباتكو .'7ةلاسرلا ةمدقم هيف حرش رخآ هل باتكو «قورز دمحأل

 يف اهنع مالكلا يتأيس يتلا بتكلا نم كلذ ريغو «يمشاهلا دمحمل (ةنسلا

 .تافصلاو ءامسألا باب يف مهتديقع

 :اهب نونتعيو ءاهنوسردي هذيم التو يلذاشلا ناك يتلا ةيرعشألا بتكلا نمو

 وهو «'؟”ينيوجلل (داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا) باتك

 ناكو » :يلذاشلا ذيملت يسرملا ةمجرت يف هللا ءاطع نبا لاق «يرعشأ باتك

 ."*”( داشرإلا نيدلا لوصأ يف هباتك

 دئاقعلا باب يف ينب يذلا «يلازغلا دماح يبأل (نيدلا مولع ءايحإ) باتكو

 .7":ص ةيسودقلا حنملا ١
 يتلا بتكلا نم اًريثك ء141/7:"فوصتلا ةملعم ' هباتك يف هَّللا دبع نب زيزعلا دبع ركذ (؟)

 .برغملاب ةيلذاشلا ةفوصتم اهفلأ
 .ىناوريقلا ديز يبأ ةلاسر يأ 0(

 ءايضب بقلملا «يلاعملا وبأ «يعفاشلا ينيوجلا فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع :وه (:)
 تام «فلسلا بهذم ىلإ عجر مث مالكلا ملعب لغتشا «نيمرحلا مامإب فورعملا «نيدلا
 .779/7 :ربعلاو «4/ا/ - 458/14 :ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا ء(ه40/8) ةنس

 :١144. ص ننملا فئاطل (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشاو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ىلع لمتشم ءايحالا باتك نإ مولعمو » : يعفايلا لاق «''”ةرعاشألا بهذم ىلع

 دنع ةريبك ةناكم هل ءايحالا باتكو ,"'( ةيفوصلا بهذم ىلعو ةيرعشألا ةديقع

 ثروي ءايحإلا باتك » :لاقف يلذاشلا نسحلا وبأ هحدم دقف ةيلذاشلا

 رخافملا هباتك يف دايع نبا لوق ةديقعلا يف يلازغلاب مهرثأت دكؤيو "6 ملعلا

 ينعي تافصلاو تاذلا ملع امأف » :ةيلذاشلا ةقيرطلا نايب نع همالك دنع ةيلعلا

 يبأ مامإلا ةديقعك ةبذهم ةديقع ةمجرت ققحي نأ هذخأ قيرطو «ديحوتلا ملع
 د يلازغلا دماح

 .رهاظلا يف رثأت وه امنإ ةيرعشألا ةديقعلاب ةيلذاشلا ةقيرطلا رثأتو :تلق

 دئاقعلا يف مهلوق ةقيقح امأو «نييفوصب اوسيل نمم سانلا ماوع دنع هل ةقفاومو

 يف دارطتساو «دوجولا ةدحو يف مالك وه امنإو «يرعشألا ةديقع فلاخيف
 «صاوخلا الإ اهفرعي ال ىرخأ ةديقع يرعشألل نأب اوعدا كلذلو ءاهلئاسم

 اوذخأ ةيفوصلاو «ةرهاظلا يرعشألا ةديقعب ذخأ مهريغف «ةيفوصلا مهو

 نوكيأ :تلق نإف » :يمناغتسملا هويلع نبا لاق «ةنطابلاو ةرهاظلا هتديقعب

 يف ةصاخ ةديقع يرعشأللو «معن :تلق .يرعشألا ةديقع ريغ ةديقع موقلل

 ماعط :لاقي دقو «لافطألل اهروهظ نكمتي ال «لاجرلا ةديقع يهو «هسفن

 .*0(0... نايبصلاب رضي لاجرلا

 درس دقف 291-81 2775-04 ١/ : ةيقشمد نمحرلا دبعل فوصتلاو يلازغلا دماح وبأ :رظنا (؟)

 .ةيرعشألا يلازغلا لاوقأ

 ,؟ 77/7 :نانجلا ةآرم (؟)

 )  )9ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و ء75٠:ص نئملا فئاطل :4١.

 :1١8. ص ديرملا ةدع يف قورز لاق كلذكو «58: ص ةيلعلا رخافملا ()

 «دئاقعلا باب يف ةيفوصلا نم مهريغ ىح ىف لاقي مالكلا اذهو 255 :ص ةيسودقلا حنملا (5)

 ةرعاشألا ةقيرط ىلع دئاقعلا دعاوق بتك نإو وهو * : يلازغلا نع ةيقشمد نمحرلا دبع لاق

 -هبتك ام ةفلاخم ىلإ بهذي دقو «هدنع مالكلا ءاملع مهلمشي نيذلا ماوعلل الإ هبتكي مل هنإف
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 :كولسلا باوبأ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا رثات

 نم ريثكل ناكو ءاهتقبس يتلا ةيفوصلا قرطلا ضعبب ةيلذاشلا ةقيرطلا ترثأت
 ةقيرطلا فوصت هاجتا ديدحت يف ريبكلا رثألا يضاملا يف فوصتلا زومر

 ةيلذاشلا ةقيرطلا مهب ترثأت نيذلا فوصتلا زومر عبتتن انبهذ ولو «ةيلذاشلا

 مهخويش نم كلذ ىلع ةلثمأ ركذن نكلو «ةريثك ثحابم ىلإ كلذ جاتحال

 : نيمدقتملا

 :ديذجلاب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص - ١

 ةقيرط يه نيرخأتملا يف يلذاشلا ةقيرط نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معز

 ةقيرطلاب فرعت لب ءدينجلا قيرطل دادتما ةيلذاشلا ةقيرط » :اولاقف دينجلا

 اهيف لخد فوصتلا قيرط تناك املو » : ليزيغم نبا لاق «'''« ةيلذاشلا ةيدينجلا

 نيناوق ىلع ةيراجلا عدبلا نم ةيلاخلا «ةميوقلا قرطلا حصأ تناكو «ليخدلا

 نأو :عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا لاق ؛هعابتأو ؛دينجلا ةقيرط «ةعيرشلا

 نيع يه نيرخأتملا يف ةيلذاشلا قيرطو «مّوقم قيرط هبحصو دينجلا قيرط
 نع ةرجاز «عرشلا عم ةفقاو «ةنسلاو باتكلا عم ةرئاد اهنإف ...دينجلا قيرط

 ."7( ةعيرشلا نازيمب نزوت مل يتلا رطاوخلا

 ىلإ ةيفوصلا ةمسق نكمملا نمف » : ميشخ يمهف يلع لاق :روتكدلا لاق

 يف مهميعزو «نيظفاحملا ةعامج :ىلوألا :ركفلا سرادم نم نيتسردم

 نكمي ام :ةيناثلاو «ةنسلا لهأ مه اهعابتأو «دينجلا مساقلا وبأ يفوصلا بسنلا

 يلازغلا دماح وبأ ' ماوعلا ةجرد نع مهتجرد فلتخت نيذلا ةفرعملا لهأ بطاخ اذإ مهل

 ,.55-45:ص فوصتلاو

 )١( نيرشعلا نرقلا ىف فوصتلا رعاش يروغاشلا :رظنا ص:١9.

 .7١1:ص ةيلعلا ةقيرطلا دييأت : يف يطويسلا لقن هنعو ؛«١١1:ص ةرهازلا بكاوكلا هه



 « 10 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نيب مث 4 ''"بالحلا روصنم نب نيسحلا مهداق نيذلا «نيظفاحملا ريغ اهتيمست

 ."”دينجلل يلذاشلا ةقيرط ةهباشم

 ءافضإل وه ةهباشملا هذه ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا نم صرحلا ببسو :تلق

 «قرطلا ملسأ نوكت كلذبو ءامهل نوعبتم مهنأو «ةنسلاو باتكلا ميظعت ةفص

 .كلذ ببسب نيمدقتملا دنع قرطلا ملسأ دينجلا ةقي ةقيرط تناك امك

 مهدئاقع اهلطبت ةبذاك ىوعد ةنسلاو باتكلل نوعبتم مهنأ مهاوعدو :تلق

 هذه لاطبإ يف لقتسم ثحبم ىتأي فوسو «ةنسلاو باتكلا ضراعت يتلا
 .ىوعدلا

 :يذمرتلا ميكحلاب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص -؟

 هللا ءاطع نبا لاق دقف ءيذمرتلا ميكحلا ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ مظع

 مظعي امهنم لك نسحلا وبأ خيشلاو وه ناكو » :يسرملا هخيش نع يردنكسلا
 .ةماتلا ةوظحلا مهدنع همالكل ناكو ,يذمرتلا يلع نب دمحم يىنابرلا مامإلا

 7( داتوألا ةعبرألا دحأ هنإ هنع لوقي ناكو

 يذمرتلا ميكحلل ةيالولا متخ باتك ةءارقب ىنتعي ىلذاشلا نسحلا وبأ ناكو

 نأ هتناكم نايب يف يفكيو «ةيردنكساإلا يف ةصاخلا سلاجملا يف هذيمالت نيب

 فئاطل هباتك نم نطاوم ةثالث يف يذمرتلا ميكحلا مالك دروأ هللا ءاطع نبا
 © هنملا

 بحصو «قارعلاب طساو ةئيدمب أشن «يسرافلا جالحلا يمحم نب روصنم نب نيسحلا :وه )1١(

 لح هَّللا نأ معزو ةيفوصلا طلاخو دادغب مدق مث «فوصتلا مولع هنع ذخأو «يرتستلا لهس

 ١1١1-2١41 /8 :دادغب خيرات :رظنا .(ه704) ةنس هلتقو هبلصب ردتقملا ةفيلخلا رمأف «هيف

 .157 /7 :مالعألاو "04 - 1/١5" :ريسلاو

 .158:ص ةيقورزلاو قورز دمحأ (؟)

 )  )9ص ننملا فئاطل :  2١77:ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و 5١.

 ١70. الا ؛«59 :ص نئملا فئاطل :رظنا (:)
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 .نيمدقتملا مهخويشل اًعبت يذمرتلا ميكحلا نومظعي ةقيرطلا عابتأ لاز امو

 :يلازغلا دماح يبأب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص -*

 يف فوصتلا راشتنا ىلع تدعاس ىتلا لماوعلا ربكأ نم يلازغلا روهظ ربتعي

 ءاهقفلاو ءاملعلا نم اًنجهتسم يلازغلا لبق فوصتلا ناك دقف «يمالسإلا ملاعلا

 .هدعب ءاملعلاو ءاهقفلا نم ريثك هكلسف ءاّيعرش اًبوث هسبلأو «يلازغلا هلخد ىتح

 هوبقل ىتح مهب نيرثأتملاو «ةيفوصلا دنع ةريبك ةناكم كلذ ببسب لتحاو
 يف يلازغلا مامإلا ءيجم ناكو » :ىينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق «مالسإلا ةجحب

 ىسرأ دقف «يمالسإلا فوصتلا ىرجم نم تريغ ىتلا ةماهلا لماوعلا نم انيأر

 ملاعلا يف يوبرتلا يقلخلا بناجلاب ينعي يذلا ,ينسلا فوصتلا دعاوق يلازغلا

 .''"( ةفرسملا ىرخألا فوصتلا عاونأ ضفرو «يمالسإلا
 اهنأو ؛هفوصت يف يلازغلاب رثأتلا زاربإ ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا تصرح اذلو

 ةقيرطلا نأ ىلإ لوصولا نوديري امنإ كلذب مهو هل دادتماو .«هتسردم نم

 نع ةديعبو «ةيفوصلا تاحطشلا نع ةديعب «ةنسلاو باتكلاب ةمزتلم ةيلذاشلا

 ىلع مئاق يلازغلا فوصت نأ مهنم اًمعز كلذو ءداحتالاو لولحلا لئاسم

 ءاملعلا تاذخاؤم نم ميلس .«يلمع ينس فوصت هنأو ؛ةنسلاو باتكلا

 هللا ءاطع نباو «ةيلذاشلا دعب ردق ىلعو » :ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق .ءاهقفلاو

 ديقملا يلازغلا فوصت نم مهبرق دجن ءدوجولا ةدحو باحصأ رايت نع

 ىهتنا دقلو» :ريغصلا ديجملا دبع لاقو ككل مهرثأتو .ةنسلاو باتكلاب

 ناديم يف يلازغلا اهيلإ ىهتنا يتلا ةجيتنلا سفن ىلإ فوصتلا ناديم ىف يلذاشلا

 سماخلا دلجملا بادآلا ةيلك ةلجم نمض يئازاتفتلا ءافولا يبأل رصم يف ةيفوصلا قرطلا )١(

 ٠. : ص نورشعلاو

 .01/ : ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا (؟)



 2ع ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 كولسلاو ةديقعلا يف ةنسلاو باتكلاب قلطملا كسمتلا ةرورض يأ مالكلا
)237 

 ءايحالا باتك » : يلذاشلا لاق :هحدم يف مهصوصن تءاج انه نمو : تلق

 مكل تضّرع اذإ ) : لوقي ناكو 7( رونلا ثروي توقلا باتكو «ملعلا ثروي

 سابعلا وبأ هذيملت ناكو «"”«دماح يبأ مامإلاب هيلإ اولسوتف ةجاح هَّللا ىلإ

 .2 7( ىمظعلا ةيقيدصلاب هل دهشنل انإ» :يلازغلا دماح يبأ يف لوقي يسرملا

 يف باتك رهشأ نأ يلازغلا دماح يبأ بتكب ريبكلا ةيلذاشلا رثأت ةلدأ نمو

 باتكلا اذه ربتعيو هللا ءاطع نبال (مكحلا) باتك وه ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ءاطع نبا فنص امل هنأ ١ :**”ةفيلخ يجاح ركذ دقف «ءايحإلا باتكل اًراصتخا

 هذه يف تيتأ دقل «ينب اي :هل لاقف يسرملا هخيش ىلع هضرع مكحلا هباتك هّللا

 .''"« ةدايزو ءايحالا دصاقمب ةساركلا
 نأ هل يغبني ١ :لوقت ةيلذاشلا ةيدماحلا ةقيرطلا نوناق نم (05) ةداملا يفو

 يتلا انبتكو «ءايحإلاو هَّللا ءاطع نب دمحأ مكح حرشو «موقلا بتك علاطي

 ."” اهلاثمأو قيرطلا يف اهانعضو

 حدم ىلع نيرخأتملاو نيمدقتملا ةيلذاشلا نم ريبكلا صرحلا اذه عمو

 )١( ص يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ :58.

 :8١. ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و « :١75 ص نئملا فئاطل  (؟)

 :4١. ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و « :١7265 ص ننملا فئاطل 9

 .175:ص ننملا فئاطل (:؟)

 ع لصألا يكرت «ةثاحب خرؤم :ةفيلخ جاحلاب فورعملا هللا دبع نب ىفطصم :وه (6)

 27577 1 : مالعألا : رظنا .(ه51١٠١) ةئس يفوت «ةينيطنطسقلا يف هتافوو هدلوم (« برعتسم

 ./7؟ /١:تاعوبطملا مجعمو

 .17/6 /١:نونظلا فشك (5)

 ٠١. :ص ةيلذاشلا ةيدماحلا ةداسلا ةقيرط نوناق (0)
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 مهتقيرط ليضفتب اولاق مهنأ الإ «هل اًدادتما نوربتعي مهنأو «هب رثأتلاو «يلازغلا

 لك ىلع مهسفنأ ليضفت يف مهتداع يه امك ءامهنيب اًقورف اوركذو «هتقيرط ىلع

 .ةيمالسإلا قرطلاو قرفلا

 نم معنملاب حرفلاو ءركشلاو «ةبحملا ىلع اهرادم يلذاشلا ةقيرط :اولاقف

 .بعتلاو «ةضايرلا ىلع اهرادم يلازغلا ةقيرطو «ةفلك الو «ةقشم ريغ

 نيب قرفلا ام ١ :'"”غابدلا زيزعلا دبع لئس دقف ءعوجلاو ءرهسلاو «ةقشملاو

 اهلك اهرادم ىلوألا نإ ىتح ؟هعابتأو يلازغلا ةقيرطو .هعابتأو يلذاشلا ةقي

 ىلع اهرادم ىرخألاو «ةفلك الو «ةقشم ريغ نم «معنملاب حرفلاو ءركشلا ىلع

 نأب :سباجأف ....اهريغو عوجلاو ءرهسلاو «ةقشملاو .«بعتلاو «ةضايرلا

 نم ءايفصألاو «ءايبنألا بولق اهيلع تناك يتلا يهو «ةيلصألا يه ركشلا ةقي

 ." 56... مهريغو «ةباحصلا

 هلقع هب لصو دق هنإف «"'”ةديقعلا يف ةجحب سيل يلازغلا دماح وبأ : تلق

 رقأو «تايلوألا تايلقعلاو ,تاسوسحملا تادهاشملا يف كشي ناك هنأ ىلإ

 تافارخلاو «ةريثكلا عدبلا ءايحإلا هباتك يف عمجو 02 هسفن ىلع كلذب

 ةئنس سافب دلو «نيينسحلا نم فارشألا نم فوصتم «غابدلا دوعسم نب زيزعلا دبع :وه (1)

 ةنس سافب يفوت «هيلع ءانثلا يف تاغلابم هعابتألو «بتكي الو أرقي ال اًيمأ ناكو ء(ه45١٠)

 2١7١ :ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا .(ه١)

 .18/: :مالعألاو

 .179/-5151:ص ةيدماح ظعاومو ؛« 59: ص ةيلعلا رخافملا رظناو 7505-2507 : ص زيربالا (0)

 نسحلا يبأك ينيوجلا يلاعملا يبأ باحصأ :لثم ء.ءاملعلا نم ريثك ىيلازغلا دقتنا (6)

 ركب وبأو ءايركز وبأو «حالصلا نب رمع وبأو «هعابتأو يريشقلا تيب لهأو «ينانيغرملا

 دمحم وبأو «يزوجلا نباو «ليقع نب ءافولا وبأو «يبرعلا نبا هذيملتو «يشوطرطلا
 .7-١١115:ةيدفصلا :رظنا .ةفينح يبأ باحصأ نم هريغو « يسدقملا

 .١٠-ا!/:ص لالضلا نم ذقنملا :رظنا (4)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا ويا : لوألا بابلا

 دئاقع داسف ىلع ليلد هب مهرثأتف «ةيداحتالا «ةيلولحلا دئاقعلاو «ةيفوصلا

 ةقيقح نايب يف فاك مهم مالك '''يشوطرطلا ماماللو «ةيلذاشلا ةقيرطلا
 ملعلا لهأ نم اليلج هتيأرف «هتملكو «هتيأر دقف » :هنع لاق ثيح «يلازغلا

 مظعم كلذ ىلع قافو «هرمع لوط مولعلا سرامو «مهفلاو لقعلا هيف عمتجاو
 فوصت مث «ءاملعلا رامغ يف لخدو ؛ءاملعلا قيرط نع لودعلا هلادب مث «هنامز

 سواسوو «بولقلا بابرأو ءرطاوخلا مولع يف لخدو ءاهلهأو مولعلا رجهو

 ءاهقفلا ىلع نعطي لعجو «جالحلا زومرو «ةفسالفلا ءارآب اهباش مث «ناطيشلا

 يف ملكتي دمع ءايحإلا لمع املف «نيدلا نم خلسني داك دقلو «نيملكتملاو

 .اهتفرعمب ريبخ الو ءاهب سينأ ريغ ناكو «ةيفوصلا زمارمو «لاوحألا مولع
 قورز دمحأ نإ لب «2"”تاعوضوملاب هباتك نحشو «هسأر مأ ىلع طقسف
 نم عضاوم ...نم نوحصانلا رذح» :لاقف ءايحإلا هباتك نم رذح يلذاشلا

 مالكلا تلطأ امنإو :تلق «'”0...هنم تاكلهملا يف اهلعج «يلازغلل ءايحإلا

 .ةقيرطلا ىلع ريبك رثأ هل هنأل يلازغلا يف

 :يناليجلا رداقلا دبعب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص - 4

 : ةيميت نبا هنع لاق يذلا يناليجلا رداقلا دبع ىلإ ةيرداقلا ةقيرطلا بسنت

 .عرشلا مازتلاب اًرمأ مهنامز خياشم مظعأ نم هوحنو رداقلا دبع خيشلاو»

 دهزلاو نيدلاب روهشم «يشوطرطلا يسلدنألا يرهفلا فلخ نب ديلولا نب دمحم :وه )1١(

 .(ه51؟٠) ماع ةيردنكسإلاب لجألا هافاو ىتح ةريثك نادلب ىلإ لحر «ملعلا رشنو ةدابعلاو

 .117” /7/:مالعألاو «5١/١45:ريسلا :رظنا

 يلازغلا يف ءاملعلا لاوقأ رظناو 2774/19 : ءالبنلا مالعأ ريسو 2١74/4 : يكبسلا تاقبط (؟)

 /” : ىواتفلا عومجمو 25١٠١ /5:لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد : يف ءايحالا هباتكو

 كولملا خيرات يف مظتنملاو 2174: ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرشو 6 :00١/٠١.«

 .178/9:يزوجلا نبال ممألاو

 .5١٠:ص فوصتلا دعاوق (90)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا 2

 كرتب اًرمأ خياشملا مظعأ نمو .ردقلاو «قوذلا ىلع هميدقتو .يهنلاو ءرمألاو

 .200( ةيسفنلا ةدارالاو «ىوهلا

 ضعب تذخأ «ةيرداقلا ىمست هيلإ بسنت ةقيرط هتوم دعب تنوكت دقو
 فوصتلا راصنأ نأ الإ «''”هتديقع نم نكت مل تاثدحم هيلع تدازو «ةيده

 يتلا ةلدتعملا ةينسلا قرطلا نم 2 :اهنأب اولاقف ةيردأقلا ةقيرطلا نع اوعفاد

 لمعو «ةنسلاو .باتكلا :ىلوألا مالسإلا لوصأ نم اهميلاعت تدمتسا

 ةنبهرلاو «ةينطابلا ةيقارشإلا تاعزنلا نع تدعتبا يتلاو «ةباحصلا
 ١ 2« ةيحيسملا

 ٠ ”"شيشم نبا قيرط نع يلذاشلا نسحلا يبأ ىلإ ةقيرطلا هذه تلصو دقو

 نأ ةيفوصلا ضعب ىريو «'””ةيرداقلا ةقيرطلا نم اًعرف اهدعي ضعبلا لعج امم
 ماقملا يف ايواستم امهنأ ضعبلا ىريو «يناليجلاو يلذاشلا نيب اًريبك اًهبش كانه

 :لاحلاو

 دقف يلذاشلا نسحلا ايأ يديس تركذ اذإ » :*"يشرقلا رمع نب ىلع لاق

 تركذ دقف يناليجلا رداقلا دبع ركذ اذإو «يناليجلا رداقلا دبع يديس تركذ

 ال امهو ءدحاو امهرس نألو ءاّمهف ماقملا دحوتل نسحلا ابأ يديس

 ) )1١ىواتفلا عومجم : 88/١١غ2.

 دبع خيشلا " باتك يف يناليجلا رداقلا دبع اهخيشل اهتفلاخمو ةيرداقلا ةقيرطلا لالض رظنا (؟)

 .5414 :ص ةيفوصلاو ةيداقتعالا هؤارآو يناليجلا رداقلا

 حدم رظناو 275755 : ص رشع عباسلا ددعلا . برغملا الع ةايار نع رصت ءايحللا ةلجم ف

 1١١. : ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وب أ ةيرداقلا ةقيرطلا

 5١4. : ص رشع عباسلا ددعلا «برغملا ءاملع ةطبار نع ردصت ءايحالا ةلجم (4)

 .40 :ص ةيسنوتلا دالبلاب يسنرفلا رامعتسالاو ةيفوصلا قرطلا :رظنا (6)

 رصان نع ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ «يلذاشلا يفوصلا يشرقلا ميهاربإ نب رمع نب يلع :وه (7)

 : رظنا .(ه١87) ةنس يفوت «ةيلذاشلا اهب رشنو نميلا ىلإ عجر مث ءرصمب قليملا نب نيدلا

 ١58. :ص ةيلعلا تاماركلا عماج



 2« 4 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايبلا

 : "”يبرغملا رمع نب دمحم لاقو ل ناق رتفي

 "'نافرعلا قئاقحب امصصخ دق مهتقو ةيرداق ةيلذاشلا

 مهنإ لب «نيتقيرطلا نيب ةلصلا نايب يف ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ فتكي ملو

 .مهيفلاخم عم مهتداع يه امك ةيرداقلا ةقيرطلا ىلع ةيلذاشلا مهتقيرط اولضف

 ىفنحلا نيدلا سمش لاق دقف .فوصتلا قرط نم مهناوخإ نم اوناك ولو

 ءاقم ىلعو «يناليجلا رداقلا دبع يديس ماقم ىلع ينعلطأ دق هللا نإ” : يلذاشلا

 نم ىلعأ يلذاشلا نسحلا يبأ يديس ماقم تدجوف «يلذاشلا نسحلا يبأ يديس

 اي :هل ليقف ءاّموي لكس رداقلا دبع يديس نأل كلذو ءرداقلا دبع يديس ماقم

 دامح يديس ىخيش ناكف ىضم اميف امأ :لاقف ؟كخيش نم «يديس

 لاق ...ةوتفلا رحبو «ةوبنلا رحب :نيرحب نم يقتسا انأف نآلا امأو 2" *”سابدلا

 ناكف ىضم اميف امأ :لاقف ؟كخيش نم ليقف ىلذاشلا نسحلا وبأ يديس لكّسو

 ةسمخ :رحبأ ةرشع نم ىقتسأف نآلا امأو «شيشم نب مالسلا دبع يديس

 .«ليفارسإو .«ليئاكيمو «ليربجف :ةيوامسلا امأو «ةيضرأ ةسمخو «ةيوامس

 .يلعو .«نامثعو (« رمعو ءركب وبأف : ةيضرألا امأو .حورلاو ءليئارزعو

 اودرف «ىرخألا قرطلا عابتأ بضغ راث ليضفتلا اذه ببسبو «'””« لي يبنلاو

 57١. :ص ةرهازلا بكاوكلا )1١(

 «يسرسلا سابعلا يبأ هخيش ىلع ةقيرطلا كلس «يلذاشلا يبرغملا رمع نب دمحم :وه ()

 .ينارعشلا باهولا دبع هذيم الت نم (ه475) ماع دعب ةرهاقلاب يفوت «يفنحلا دمحم ذيملت

 .601/ 7/7 :ةيردلا بكوكلاو ١87« :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا :رظنا

 ظ ١17579. :ص ةيلعلا رخافملاو «778 : ص ةرهازلا بكاوكلا (*)

 ال اًيمأ ناكو .سبدلل لمعم هل ناكو «دادغبب أشن «يدادغبلا سابدلا ملسم نب دامح :وه (5)

 خيش وهو «هيذؤيو هيلع طحي ليقع نبا ناكو «تاماركو لاوحأو عابتأو باحصأ هل .بتكي

 تاقبطلاو «085 /9١1:ريسلا : رظنا .(ه070) ةنس ناضمر يف يفوت .رداقلا دبع خيشلا

 . :٠ ١158 ص ىربكلا

 ١8. :ص ةيلذاشلا رثاملا ىف ةيلعلا رخافملا (0)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا « 4

 قرطلا نأ ىلع لدي امم «"''ةيلذاشلا ةقيرطلا باحصأ نم ىواعدلا هذه ىلع

 :مهلاومأ بلس يف مهنولغتسي نيرخآ ريهامج بسكتل بذكت امنإ ةيفوصلا
 اذه يف اًحيحص ةقيرطلا مالك ناك ولف الإو «ةقيرطلا خويشل مهتيدوبعو

 قرطلا عابتأ نم فوصتلا نم مهتلزنم يف مه نم اهيلع در امل :«ليضفتلا
 .؟ىرخألا

 :يعافرلا دمحاب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص -5

 نيب ةلصلا داجيإ ىلع "”ةيعافرلاو ''"ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ صرح

 ربكأ يطساولا حتفلا يبأ ىلع ذملتت يلذاشلا نسحلا ابأ نإ :اولاقف «نيتقيرطلا

 تعمتجا قارعلا تلخد امل » :يلذاشلا لوق اودروأو «يعافرلا دمحأ ذيمالت

 قارعلاب ناكو «هلثم قارعلاب تيأر امف يطساولا حتفلا يبأ حلاصلا خيشلاب

 ىلع بلطت : حتفلا وبأ خيشلا يل لاقف ءبطقلا ىلع بلطأ تنكو «ةريثك خويش

 ."””(هدجت كدالب ىلإ عجرا «كدالب يف وهو قارعلاب بطقلا
 دحأ وه يطساولا حتفلا وبأ خيشلا » :ةيعافرلا ةقيرطلا عابتأ دحأ لاق

 ."”( يلذاشلا نسحلا وبأ ةيعافرلا ةقيرطلا ذخأ هنعو «يعافرلا دمحأ باحصأ

 :مهدحأ لوق اودروأو

 قنور ًالألت اهل يلذاشاي ةقرخب راخفلا كل يلذاش اي

 '"'قحلي يعافرلا ثوغلا انمامإب اهزارطف اهب رخفاو جهتباو مق

 ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ و ١5« : ص رحبلا بزح حرش يف رحنلا ةدالق :رظنا 001(

 . ١5 :. ص

 .الا/ : ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ : رظنا 00

 .ا/ : ص رحنلا لي'الق :رظنا ف

 .57 :ص رارسألا ةرد و «١؟ :ص ةيلعلا رخافملا (8)

 .ا/ : ص رحنلا ةدالق 4

 .؟] : ص رحنلا ةدالق (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشاو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 يلذاشلا ديناسأ لسلست يف هيلع اودمتعا يذلا ديحولا صنلا اذهو :تلق

 نسحلا ابأ نإف ءحصي ال يطساولا حتفلا يبأ قيرط نع يعافرلا دمحأ ىلإ

 ةنس تام يطساولا حتفلا ابأو «'6ه4١5) ةنس قارعلا لخد يلذاشلا
 ءاقللا اذه راكنإو «؟''”ةنس نيثالث نم رثكأب هتوم دعب يقتلي فيكف '(ه080)

 اهتقيرطو ءاهبرشم فوصتلا قرطف «فوصتلا يف نيتقيرطلا هباشت راكنإ ينعي ال
 .اًبيرق يتأيس امك «ةدحاو فوصتلا يف

 :يبرع نباي ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص -1

 ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش دنع ةريبك ةناكم ةيفوصلا يبرع نبا ةسردمل ناك

 دنع تناك ةلصلا هذه ةيادب نأ ىلإ ضعبلا بهذ دقو ؛نيرخأتملاو نيمدقتملا

 نم ضعبلا هدع دقف «ةرشابم يبرع نبا دي ىلع يلذاشلا نسحلا يبأ ذملتت

 اذه ركنأ رامع ملاس يلع نأ الإ ,«'*””فوصتلا مهنع ذخأ نيذلا يلذاشلا خويش

 رجاه هنأل «يبرع نباب هعامتجا يف كشأ ينكلو » :لاقف «هنع رشابملا يقلتلا

 ىقلتي نأ ماوعأ ةسمخ هنسو يلذاشلل حصي نكي ملو (ه094) ةنس قرشملا ىلإ

 ىلع نايتأي ال عجارملا برقأ امهو غابصلا نباو هَّللا ءاطع نبا نأ فيكو ...هنع

 ."70 عامتجالا اذه لثم ربخ

 ىلإ لصي مل رثأتلا اذه نأ الإ هفوصتو يبرع نباب رثأتلاو «ةلصلا هذه عمو

 ملاس يلعل يلذاشلا نسحلا وبأو « ١170 : ص يمالسإلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ :رظنا ()

 .77 :ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيراتو ”١07 :ص رامع

 18١. /١:ىربكلا تاقبطلا (؟)

 مالكلا دنع ليصفتلا نم ءيشب يطساولا حتفلا يبأ ىلع يلذاشلا ذملتت نالطب نايب قبس دقو (*)

 .يلذاشلا خويش نع

 كلذ ركذ دقو «يلع نب نسحلا عامسو ةيفوصلا ديناسأ نم يلجلا حضاولا ناهربلا" :رظنا ()

 .05:ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ هباتك يف رامع ملاس ىلع

 .55:ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ (6)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا 2«:

 مهنإ لب «ءهدئاقع يف يبرع نبا دنع تناك يتلا ةحارصلاو ةرهاجملا دح

 بولسأ مدختسا هنإف يبرع نبا فالخب «ةراشإلاو زمرلا بولسأ اومدختسا

 حضويو «ةمألا ءاملع دقنل ضرعت كلذلو «ةحيرصلا ةرابعلاب هدئاقع نع ريبعتلا

 قيلي ال دوجوم كبحاص يف عمجلاو » : هباحصأ دحأ اًبطاخم يلذاشلا لوق كلذ

 كنأكو «كلبق نمل تلق دقو ...كبرل ديحوتلا دهاشب كرس يف هوطاو «قطنلا هب

 . اًدوجوم كناسل يف قرفلا نكيلف ءاهيف مول ال يتلا تدرأ نإ : هنود بطاخملا

 أ"* ادوهشم كرس يف عمجلاو
 ضعب نظ دوجولا ةدحو لئاسم يف ةيلذاشلا ةقب ةقيرطلا نم ةيقتلا هذه ببسبو

 "”ةقينرد دمحم لاق «لئاسملا هذه نم ةيلاخ يلذاشلا ةقيرط نأ ةقيرطلا عابتأ

 «لولحلا تايرظن وأ «تاحطشلاو «تافارحنالا فرعت ملف ) : ةيلذاشلا نع

 هرف
 (دوجولا ةلحوو .داحتالاو

 نمو « يب رع نبأ نيبو ةيلذاشلا ةقيرطلا نيب ؛ ةيوقلا ةلصلا ىلع ةريثك ةلدألاو

 : كلذ

 يناسملتل ثوغلا نيدم وبا وه دحاو ةاتسأ نع اتعرفت دق ) امهنأ

 0 لاش حوبش يم ريكو «يبرع نبا هيلع ذملتتو

 دقف «يبرع نبا باحصأ ضعب نيبو يلذاشلا نسحلا يبأ نيب لاصتالا -؟

 ىلإ يبرع نبا ذيملت يونوقلا خيشلا مدق املو » :هصنام يلذاشلا دايع نبا ركذ

 .7!4:ص رارسألاةرد )١(

 باتك فلؤم ةفسلفلا ىف هاروتكد ىلع لصاح رصاعم ىلنانبل «ةقيئرد دمحأ دمحم :وه (؟0)

 ١ .اًيح لازي ال ءاهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ./:اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا 67*)

 .05:ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا (4)



 «441/ ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 «ةريثك مولعب هترضحب ملكتو «نسحلا يبأ خيشلاب عمتجا «ةيرصملا رايدلا

 وبأ خيشلا عفرف ءهمالك نيدلا ردص خيشلا ىفوتسا نأ ىلإ قرطم خيشلاو

 امو «هقيدص وه نمو «مويلا نامزلا بطق نيأ ينربخأ :لاقو .هسأر نسحلا

 ."'"« اًباوج دري ملو «نيدلا ردص خيشلا تكسف ؟همولع

 نيع اذه» : ليزيغم نبا لاق «يبرع نبا ىلع يلذاشلا نسحلا يبأ ءانث -'

 هنإف «يلذاشلا نسحلا وبأ ةقيقحلا لهأ مامإو «ةقيرطلا ءاملع ديس هب باجأ ام

 ةيفوصلا ضعب هلأس مث «قيدنز وه :هل لاقف ءاّهيقف لئاسلا ناك وأ" ”هنع لئس امل

 ."0(قيدص وه :لاقف ءاّضيأ هنع

 ىنثأ يبرع نباو  :يطويسلا لاق «يبرع نبا ىلع هللا ءاطع نبا ءانث -

 امهو «ننملا فئاطل هباتك يف هَّللا ءاطع نب نيدلا جات خيشلاو ...يعفايلا هيلع

 : تلق «'''« نايفوص ناهيقف امهف ءاذه لثم ةيكزت يف نالوبقم «لدع ادهاش

 امهركذ رضخلاب هئاقل يف نيتصق هنع لقن هنأ يبرع نباب هللا ءاطع نبا رثأت نمو

 ."””ننملا فئاطل يف

 '"يواخسلا هخيش هفصو دق ةيلذاشلا عابتأ ملسأ نم وهو قورز نإ لب - ه

 :ميشخ يمهف يلع روتكدلا لاقو «"« يبرع نبا ىلإ اليم هل نإ لاقي ” :لاقف

 )١( ص ننملا فئاطل رظناو 277: ص ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا :١705.

 .يبرع نبا نع يأ (؟)
 .140 : ص ةرهازلا بكاوكلا (0

 .؟ 57: ص ةرهازلا بكاوكلا رظناو :2١١7 ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (84)

 .7١١:ص ننملا فئاطل :رظنا (5)

 دلو خرؤم .2ثدحم «ءىرقم (هيقف «يعفاشلا «يواخسلا نمحرلا دبع نب لمحم ؛وه (0)

 تارذش :رظنا .ه ٠4ا/ ةنس ةليدملاب ىفوت «ةريثك تافلؤم هلو ءه 47١ ةنس ةرهاقلاب

 000 384/9 علاطلا ردبلاو 215/8 بهذلا
 .؟؟؟ : ص عماللا ءوضلا (0)
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 ١ هتافلؤم نم ريثك يف يبرع نبا نع عفادي نأ هسفن قورز ةداع نم ناكو «!١

 .يبرع نبا ةيصخش نع نامزألا رم ىلع ةيلذاشلا ةقي ةقيرطلا تعفاد دقو

 الاثم ركذنو "'”ةقيرطلا بتك لك يف دوجوم رمألا اذهو «هموصخ ىلع تدرو

 نمم ريثك مالك يف :تلق نإف » : يلذاش وهو يطويسلا لاق : كلذ ىلع اًدذحاو

 ...يبرع نباو ضرافلا نباك «"”كلذب رعشي ام ةماقتسالاو دادسلا ىلإ بسن

 نبا ةناكم هذه :تلق «'؟!(... ليوأتلاو «راذتعالا : كلذ ىلع باوجلا :تلق

 أرقتو ءهل رذتعيو .هنع عفادي «مهدنع يلو وهف «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع يبرع

 نم تردص ىتلا صوصنلا نع مهنيعأ اومعأو .«مهنم ةصاخلا دنع هبتك

 رصتقنو «هنم ريذحتلا يف ةريثك ءاملعلا ٍصوصنو .هنم نيرذحملا نيحصانلا

 ىلع رئاد همالك نأ » : يبرع نبا نع ' ””يعاقبلا لاق ءاهنم دحاو صن ىلع

 يلك رمأ هلإلا نأو «ملاعلا اذه ىوس ءيش ال هنأ :يهو «ةقلطملا ةدحولا

 امب «هلصأ نم نيدلا لاطبإ يف ىعسي هنإ مث «هتايئزج نمض ىف الإ هل دوجوال
 هنم عقي ال ديعولا نأو «ميقتسم طارص ىلع دحأ لك نأب .هلهأ دئاقع هب لحي

 وحنو ؛ةبوذعو ميعن وه امنإ هب دعوتملا باذعلاف «هعوقو ريدقت ىلعو «ءيش

 دقتني نم ىلع سيبلتو رتست وهف ' 'عيهملا اذه ريغ نم همالك يف ام لكو ...كلذ

 5١١. :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ (10)

 قورز دمحأ و 280:فوصتلا ةيدجبأ و ١١90-21١5 :مظعألا مسالا ضاير :رظنا (0)

 5١١. :ةيقورزلاو

 ةدحولاو داحتالاو لولحلاب لوقلاب يأ (

 .7١١؟:صص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (4)

 ىلع ذملتتو «ماشلاب عاقبلا يف دلو ءهرسفم خرؤم «يعاقبلا نسح نب رمع نب ميهاربإ :وه (4)

 ريفكت ىلإ يبغلا هيبنتو « ضرافلا نبا ريفكت يف ضرافلا :اهنم تافلؤم ةدع هلو رجح نبا
 255/١ :مالعألاو 294 /9/:بهذلا تارذش :رظنا .(ه886) ةنس يفوت «يبرع نبا

 ./١/١:نيفلؤملا مجعمو

 حضاولا قيرطلا ()



 «1::ع) ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ."''« هيلإ هدايقنا مامز ىقلي الو «هيلع
 ريبك اهنيب دجي ال ةيفوصلا قرطلا يف ثحابلا نإف ثحبملا اذه رخآ يفو

 : '”نيرصاعملا نيثحابلا دحأ لاق «ةيرهوج اًقورف دعت ال تايلكش يف الإ قرف

 قراوفلا نأ ىلإ رضاحلا انتقو يف قرطلا خويش رابك ضعبب يلاصتا يناده دق )

 نأ نوري مهف .مهدنع ملاعملا ةحضاو ريغ ضعب نع اهضعب قرفلا زيمت يتلا
 ."”« مهخويش صاخشأ يف مئاق اهنيب قراوفلا مظعأ نأو «ةدحاو اهلك قرطلا

 يف يه قرطلا يف لازت الو تناك يتلا تافالخلاو » : ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاقو

 امو «عابتألا اهددري يتلا بازحألاو ءداروألاو ,يزلاك ءطقف ةيلمعلا موسرلا
 .©« كلذ ىلإ

 نورخأتملا ىدانت «تايلكشلا يف اهراصحناو «مهنيب قورفلا ةلق ببسبو

 «ةعونتملا مهقرط لك حيحصتو «مهفوفص ديحوت ىلإ ةيفوصلا قرطلا عابتأ نم
 نسحتسا قورز دمحأ نأ :كلذ نمف «ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ راس كلذ ىلعو

 هوجو ددعت » :لاقف «هبساني فوصت قيرف لكل لعجو ءاهلك فوصتلا قرط
 مث نمف «نسحتسم لكل نسحلا لوصحو «ناسحتسالا ددعتب يضتقي نسحلا

 يف قافتالا وه ةيفوصلا بهذمو» : ةبيجع نبا لاقو «'*”6 قيرط قيرف لكل ليق
 الر عورفلاو لوصلا

 ١59. :ص فوصتلا عرصم ()

 .ليوطلا قيفوت :وه (0)
 .5 :ص ينامثعلا رصعلا نابا رصم يف فوصتلا ()

 5١. :ص يىنازاتفتلا ءافولا يبأل رصم يف ةيفوصلا قرطلا (4)

 فوصت ركذف «عون لك خويشو فوصتلا عاونأ ددع دقو «55 :ص فوصتلا دعاوق (4)

 «ميكحلاو «كسانلاو ءضيرتملاو «دباعلاو «ءثدحملاو ؛هيقفلا فوصتو ؛«يماعلا

 .قرطلا لك ححصو
 5١. :ص ةيهلالا تاحوتفلا (5)
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 لهأ فاحتإ) هامس ةيفوصلا قرطلا داحتا يف اًباتك ينانبلا هَّللا حتف فلأو

 ركذو «(ةيناقحلا اهرهاظم تددعت نإو هَّللا لهأ قرط داحتا ىف ةينابرلا ةيانعلا

 هّللاف انددع وأ انقرف نم » : يواقردلا يبرعلا لوق دروأو ءاهنيب قيرفتلا ةبوعصو

 عورفلا يف : تفلتخا نإو قرطلا نإ ١ : "ين :انبلا ركب يبأ هدلاو لوقو (( ةيييسح

 اًسايق يروص فالتخا وهف ءدحاو لصأو «داحتالا ىلإ ةقيقحلا يف عجرت يهف

 نا اهب دبعتملا بهاذملا ىلع

 رثكأ نيب عمجي نأ ديرملل زوجي هنأ قرطلا نيب قورفلا يشالتب دهشي اممو

 تحت يرجهلا عساتلا نرقلا ذنم رصمب قرطلا كلت دحوت كلذكو «ةقيرط نم

 كلذكو ا «ةدحاو ةسائر

 ضرعت هفلاخ نمو «يفوصلا سلجملاب مزتلت ةدحاو ةقيرط يف اهلك قرطلا

 25 :٠

 مهنيب فالخلا مدعو «مهفوفص صرل ةديدشلا ةوعدلا هذه عم مهو : تلق

 تومي داكي ال ةدحاولا ةقيرطلا خيش يس نإ لب «مهنيب رشتنم ديدشلا ءاذعلا نإف

 اذه ينانبلا هَّللا حتف روص دقو ؛هدعب ثراولا نوكي نميف هعابتأ سفانتي ىتح

 .اًبيرق ةيلذاشلا ةقيرطلا عورف ثحبم يف ةينانبلا هتقيرط ركذ دنع هتمجرت يتأتس )١(
 لوصأ :يف ميهاربإ يكز دمحم مالك كلذ نمو ١5« :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (١؟)

 هباتك رظناو «ةيفوصلا قرطلا ددعت ةكح ١١5 : ص يف ثحب دقو 2777” : ص لوصرلا

 1١7. :ص مظعألا مسلا ةضاير يف"

 دلجملا بادآلا ةيلك ةلجم نمض ينازاتفتلا ءافولا يبأل رصم يف ةيفوصلا قرطلا :رظنا ()

 .55 : ص يناثلا ءزجلا «نورشعلاو سماخلا

 .4-88لا/ : ص ىينامثعلا رصعلا نابا رصم يف فوصتلا :رظنا (84)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ىتح راطقألا لج يف قيرطلا لهأ نيب ءالبلا اذه شحافت دقو » :هلوقب ءادعلا

 اذإو ...يعرش بجوم ريغب هرفكي لب «هقدنزيو «ضعبلا قسفي ضعبلا راص
 دحاو خيش ىلإ نوبستنملا ناوخالا راص لب ...ضعب ىلع مهضعب ملسي ال اوقتلا

 نعليو ءاّضعب مهضعب رفكي كلذك نومدقملاو «ضعبب مهضعب ىضري ال الثم
 . (اًضعب مهضعب

 فلسلا عابتأل مهئادعب نراقي ال رحانتلاو «مهنيب دوجوملا ءادعلا اذهو

 يف نونواعتيو «مهنيب ةدوجوملا تافالخلا نع نوضاغتي مهنإ لب ءحلاصلا

 مهنم دقحلاو لغلا ىدم رهظت يتلا صوصنلا ضعب هذهو .«فلسلا عابتأ ةاداعم

 : مهئادعأ ىلع

 ناسل ىلع ملكتملا ناكو » : هللا ءاطع نبا ةمجرت يف هريغو رجح نبا لاق

 يف غلابف «ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا ىلع ماق نمم وهو «هنامز يف ةيفوصلا
 ."0( كلذ

 مهنإ) :- باهولا دبع نب دمحم عابتأ نع ميهاربإ يكز دمحم لاقو

 دوشيعيو هّللا نيد يف ِهّللا دابع نوضغبيو قلخلا نوذؤيو « ليبسلا نع نودصي

 ىلع رطخأ ةيودب ةيلهاج ةعجر ىلإ نوعدي مهو «يناسنإلا روطتلا نع لزعم يف
 يف مهنع تالوقنلا ضعب هذه «" 56 حيرصلا رفكلا نم نيملسملاو مالسإلا

 نيب نواعتلا بوجو نم مهنع قبس ام نيفلاخم ةيفلسلا ةوعدلا ىلع دقحلا

 .نيملسملا

 ) )1١:ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ 586.

 يفاولا :يف ةيميت نبال هللا ءاطع نبا ءادع ىلع صيصنتلا رظناو 05584 /١:ةنماكلا رردلا (؟)

 مالعألاو 2٠١ ا//١:علاطلا ردبلاو .14/5١:بهذلا تارذشو 759/8: تايفولاب

 7/١ 77١. : ىلكرزلل

 ١5. :ص ...براحملاو بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا ف
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 :ىرخألا نايدآلاب اهتلص

 نأ ركذن ىرخألا ةيفوصلا قرطلاب ةيلذاشلا ةلص نع ثيدحلا ةياهن لبق

 فراعملا ةرئاد يف ءاج دف رثأت عون ةيلذاشلا نيبو اهنيب لصح نايدألا ضعب

 همايأ يف اوناك مهنأ» :ةيلذاشلا ةقيرطلا راشتنا نع همالك دنع ةيمالسإلا
 ام
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 ميدقلا نيدهعلا ةءارق ىلإ نوعدي اوناك مهنأو «ةيروس يف نوشيعي «نيريثك
 تماق (ه18957) ةنس يفو «نييحيسملا عم يوخألا نواعتلا ىلإو ءديدجلاو

 يف ةلحرب نومرح لبج لامش عاقبلا ضرأ يف ناروك نم تايلذاشلا ىدحإ

 نإ لوقت تناكو «ةماقتسالا ةايحو «حالصإلا ىلإ تعدف «سانلا ظعول ةيروس

 ةيفوصلا ةيبرتلا هذهف «"'6...ناوخإ دوهيو ىراصنو نيملسم نم عيمجلا
 اوعئمف ءدرط ضرتعا نم نأل .ءدحأ ىلع دحأ ركتي ال نأ ديرملا ىلع تبجوأ

 اوماق دابعلا لكف «قلاخلل قلخلا عد اولاقو «دوهيلاو ىراصنلا ىلع ضارتعالا

 ىراصنلا ةيفوص نيب ةلصلا ىوق عيمتلاو حماستلا اذهو ههَّللا دارأ ثيح

 هللا ءاطع نبا ةيمهأ تسيلو » :ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق دقف ةيلذاشلا ةيفوصو

 كلذ زواجتت يه امنإو .ءبسحف يمالسإلاو «ءيرصملا فوصتلا ىلع ةرصاق

 يفوصلا نأ ...نابسألا نيقرشتسملا رابك دحأ حجريف ,يحيسملا فوصتلا ىلإ

 ءارآب ةيفوصلا هئارآ يف رثأتم (اوركال يد ناج) سيدقلا فورعملا ينابسألا

 .0"2( ةيلذاشلا ةسردملا

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا تافذنصم

 نايب يف بتكلا ىلع دمتعت ال ةيفوصلا قرطلا نم اهريغك ةيلذاشلا ةقيرطلا

 بتكلا هدزت مل فوصتلا ةفرعم يف بتكلا ىلع رصتقا نم نإ لب ءاهتديقع ةقيقح

 )١( :ةيمالسالا فراعملا ةرئاد 5١/١.

 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءطع نبا (؟) ١.



 2147 ةيلذاشلا هتقيرطو , هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 نم ذخؤي ال قاوذألا ملع» :ةبيجع نبا لاق ءاّريفنتو ءاًّباجح الإ مهدنع

 الإ قاروألا ةعلاطم هديزت ال لب «قاوذألا لهأ ةبحص نم ذخؤي امنإو «قاروألا
 .©0)« ايطعتو | يفنت

 نم تناك ءاوس بتكلا نم ريفنتلا مهعم نوكلسي مهيديرمل مهتيبرت دنعو
 تأرق » :هّللا ءاطع نبا لاق ءرهاظلا مولع بتك نم وأ «نطابلا مولع بتك

 : ناتملك هنع ينغي باتكلا اذه يف ام لك :لاقف «يبساحملل ةياعرلا "هيلع

 هتءارق يف نذأي مل مث «ءيشب كسفن نع ضرت الو «ملعلا طرشب هللا دبعا
200 

 يف ال اًباتك يسرملا هذيملتو يلذاشلا ةقيرطلا سسؤم فلؤي مل كلذ لجألو

 وه ناك نإو » : - يلذاشلا نع - هللا ءاطع نبا لاق «هريغ يف الو فوصتلا ملع
 يف بتكلا عضت ال مل «يديس اي :هل ليق هنأ هنع ينغلب دقو ءاّباتك عضي مل

 يبأ انخيش كلذك «يباحصأ يبتك :لاقف ؟موقلا مولعو «ىلاعت هللا ىلع ةلالدلا

 ."”« اًياتك نأشلا اذه يف عضي مل سابعلا

 يتلا بتكلا كلت ىلع ملعلا لوصح يف اًرقتفم نكي مل هنأ يسرملا معزو

 امب اهنع هسفنب ينغ وهف الإو ءاكربت اهسردي ناك امنإو «هبالطل اهسردي ناك
 لهأ مالك علاطن ام هَّللاو » :لاق ىتح معزي امك رارسألا مولع نم هب هللا هدمأ
 فيلأت مدع اًللعم يردنكسلا لاقو «'””«انيلع هللا لضف ىرنل الإ ةقيرطلا

 مولع ةفئاطلا هذه مولع نأ :كلذ يف ببسلاو » :اًباتك يسرملاو يلذاشلا

 .78 :ص ةيهلاإلا تاحوتفلا ()

 .يسرملا ةخيش ينعي (0)

 )  )0:ص ننملا فئاطل 771١.
 ) )5:ص نئملا فئاطل 6١5٠.

 ) )5ص نئملا فئاطل : ١75.
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 : لوقي سابعلا ابأ انخيش تعمس دقلو «قلخلا لوقع اهلمحتت ال يهو «قيقحتلا

 '  ؟قيقحتلا رحب نم لحاوس نم عومد تاربع موقلا بتك يف ام عيمج

 نبا اهركذ يتلا ' '”هبازحأ نم دجو ام وه يلذاشلا نسحلا وبأ كرت ام ةياغو

 .""(رارسألا ةرد) يف غابصلا نباو «(ننملا فئاطل) باتك يف هّللا ءاطع

 يف بتكلا فيلأت يف امهعابتأ عرش يسرملا هذيملتو يلذاشلا توم دعبو

 دنعو «نورق ةينامث نم رثكأ ىدم ىلع فيلأتلا اذه رمتساو «مهتقيرط ةرصن

 يف تسيل ةيلذاشلا ةقيرطلاف ءاهبيترتو ءاهرصح ثحابلا ىلع بعصي اهدادعت

 نوكي دقو «رخآ ميلقإ يف رشتنت نت ال ميلقإ يف بتك كانه نوكت دقف «دحاو ميلقإ

 الإ هل سيل رخآلا ضعبلاو «فيلأتلا نم اًرثكم ةيلذاشلا خويش ضعب كانه

 ةرصن يف هل سيل نكل تافلؤم ةدع هل نوكي دق مهضعبو ءدحاو فنصم

 بسح ىلع تافنصملا دادعت يف تدهتجا دقو «تافلؤملا ضعب الإ ةقيرطلا

 ةيماشلا مث ةيبرغملا مث ةيرصملا دالبلا تافنصم ىلإ كلذ تمسقف «دالبلا

 ةناكم ثيح نمو ءاهب ةقيرطلا مامتها ثيح نم بتكلا مهأ اهيف تركذو
 ةرصنو «فوصتلاب ةقالع هل ناك ام الإ بتكلا لك ركذ مزتلا ملو ءاهفلؤم

 : مهضعبل دحاو باتك ركذ ىلع رصتقا دق اذلو «ةيلذاشلا ةقيرطلا

 :ةيرصملا دالبلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم -أ

 :هّللا ءاطع نبا تافذصم ١-

 لاق «ىسرملاو ىلذاشلاب سانلا فيرعت ىف ريبكلا رودلا هَّللا ءاطع نبال ناك
 هذيملت الو «فوصتلا يف تافنصم ىلذاشلا كرتي ملو » : ينازاتفتلا ءافولا وبأ

 )١( ص نئملا فئاطل : ٠0١٠ ص ةيلعلا ةحفنلاو : ١”77.

 رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأو 27 :ص عماجلا هدجسمو يسرملا سابعلا وبأ :رظنا (6)

 .181/ : ص يمالسإلا

 .هتمجرت دنع يلذاشلا تافلؤم يف بازحألا هذه نع مالكلا تلصف دقو (*9)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 «ةيعدألا ضعبو .«فوصتلا يف لاوقأ هافلخ ام لكو «يسرملا سابعلا وبأ

 ءامهاياصوو ءامهلاوقأ عمج نم لوأ وه هّللا ءاطع نبا ناكو «بازحألاو

 هالولو «يحورلا ةيلذاشلا ةقيرطلا ثارت كلذب ظفحف ءامهل مجرتو ءامهتيعدأو
 يف ةلماك تافنصم فنص نم لوأ اذه بناج ىلإ ناك مث «ثارتلا اذه عاضل

 «ةقيرطلا يف ةغلابلا هتيمهأ تءاج انه نمو «ةيلمعلاو «ةيرظنلا ةقيرطلا نايب

 ."'"(هدعب ءاج نم لكل اهدعاوقبو ءاهب فيرعتلاو

 : بتكلا كلت رهشأ نع ةزجوم ةذبن ركذن فوسو
 ١- ةيئاطعلا مكحلا :

 عماج وهف ةلمجلابو » : ةبيجع نبا هنع لاق مّللا ءاطع نبا بتك مهأ يهو

 راصتخاو «نايبلا ةدايز عم ةرصتخملاو «ةلوطملا ةيفوصلا بتك يف امل

 : هيلع مالكلا يف عسوتن فوس كلذلو 7( ظافلألا

 ىلع ةلالدلل «ةيرثن ةغايص تغيص «'"' ”ةريصق لمج نع ةرابع مكحلا باتك

 قيرطل كلاسلا ديرملا ىلإ هجوم باطخ ةروص يف اهبلغأو «ءفوصتلا يف هئارآ

 طابترا اهتارقف نيب سيلو «يفوصلا كولسلا دعاوقب ىلحتي ىتح «ةيفوصلا
 كولسلا بادآو ءاهتدهاجمو سفنلا ةيبرت :لوح رودت اهتاعوضومو «'”يقطنم

 , 0 ىلاعت هّللاب هتلصو دوجولا ريسفتو «لاوحألاو «تاماقملاو «ةماعلا

 لهأ ناسل ىلع ةروثنم مكح يه١ :لاقف «نونظلا فشك بحاص اهفرعو

 رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ :رظناو 404 :ص هفوصتو يردنكسلا هّللا ءاطع نبا )١(
 1١6. : ص يمالسإلا

 ١". : ص مكحلا حرش ىف مكحلا ظاقيإ (0)

 -74 :ص هل مكحلا حرش ةمدقم يف يبونرشلا اذه ىلإ راشأ .ةمكح )١14( :اهددع غلب 0(

 3١

 8١. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا (4)
 .85 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 : هل لاقو اهلمأتف «يسرملا سابعلا يبأ هخيش ىلع اهضرع اهفنص املو «ةقيرطلا

 اهقشعت كلذلو «ةدايزو «ءايحالا دصاقمب ةساركلا هذه يف ينب اي تيتأ دقل

 اهوحرشو اهيف لوقلا اوطسبو «قارو اهيناعم نم مهل قر امل «قوذلا بابرأ
 نك

 سبتقاو اهيلإ راشأ دقف «هتافنصم نم هّللا ءاطع نبا فنص ام لوأ اهنأ ودبيو

 «ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلاك «ىرخألا هتاففصم نم ريثك يف اهنم تارقف

 يف قيفوتلا ناونعو «سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جاتو «نئملا فئاطلو

 ىلع اهضرع اهفنص املو ١ :هلوق يف ةفيلخ يجاح كلذ دكؤيو «قيرطلا بادآ
 ةساركلا هذه يف ينب اي تيتأ دقل :هل لاقو اهلمأتف «يسرملا سابعلا يبأ هخيش

 ذملتتلا روط يف وهو اهعضو هنأ ىلع لدي اذهو «'*'” ةدايزو ءايحإلا دصاقمب
 .سابعلا يبأ هخيش ىلع

 مكحلا هذه نأ انلق اذإ نيغلابم نوكن الو » :ينازاتفتلا ءافولا وبأ لوقيو

 الإ سيل ىرخألا هتافنصم يف ءاجام عيمج نأو ,هرسأب يفوصلا هبهذم بعوتست

 ."7( هتوتحا امل اليصفتو اًحرش

 رصم يف ةيفوصلا نم هللا ءاطع نبا دعب اوءاج نم نيب مكحلا تعاش دقو

 ةيلذاشلا خياشم دحأ نع ةبيجع نبا لقن ىتح برغملا دالب ةصاخو ءاهريغو
 ناك ولو ءاّيحو نوكت نأ هّللا ءاطع نبا مكح تداك ١ :هلوق برغملا دالبب
 ةرثك اهعويش ىلع لديو ل”( وكحلا مالكب تزاجل نآرقلا ريغب زوجت ةالصلا

 )١( فشك الظنون:١/ 51/6.

 )( .5ا/6 /١:نونظلا فشك

 ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا ةره : 6

 .77 : ص مكحلا حرش يف مكحلا ظاقيإ (4)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

00 6 
 :اهرهشأ نمو « اهيلع حورشلا

 حر سب ةيلعلا بهاوملا ثيغ)) :هامسو «يدنرلا يزفنلا دابع نبا حرش ١-

 حارشلا ةيبلاغ دمتعا هيلعو ءاهحرشب ماق نم لوأ وهو «'''(ةيئاطعلا مكحلا
 ةرفإ

."20 . 

 دقو «قوّرزب فورعملا يسنربلا دمحم نب دمحأ نيدلا باهش حرش ١-

 لوادتملا هحرش ةمدقم يف اهنم دع ىتح مكحلا ىلع حورش ةدع قورز عضو

 .””اًحرش نيثالث مكحلا ىلع عضو هنأ هريغ ركذو «'ااًحرش رشع ةعبس
 ."'"وكحلا حرش يف ممهلا ظاقيإ :هامسو «ىنسحلا ةبيجع نبا حرش -5

 ."”يواقرشلا يزاجح نب هّللا دبع حرش -

 )١( هفرصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا" رظنا ءاًحرش (75) هل ىنازاتفتلا ءافولا وبأ ركذ دقو '
 حرش ىلع هقيقحت يف ءاحرش (77)هل مزبلا حاتفلا دبع روتكدلا ركذو 90-97((2): ص

 ديعس نب دمحم حرش :نيرخآتملا حورش نمو 01 -14 :ص مكحلا ىلع يبونرشلا
 ركفلا راد ةعيط .تادلجم ةسمخ يف عي وهو (ليلحتو حرش ةيئاطعلا مكحلا) يطوبلا

 ةنس ءرصاعملا )١555ه(.

 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبط اهنم تاعبط ةدعب عوبطم وهو 2710 ١/ :نونظلا فشك رظنا (؟)

 (ه158١) ةنس لكيه دوصقملا دبع دمحم دادعإ مارهألا زكرم ةعبطو «(ه708١) ةنس

 . 5 : ص لكيه دوصقملا دبع دمحم ةساردو دادعإ .ةيئاطعلا مكحلا ثارتلا بيرقت :رظنا 69

 اهدع يف ذخأ مث ءرشع ةعبس اهنم لمك «ةديدع اًرارم هيلع انبتك انك دقو ':قورز لاق (14)

 0 : ص هللا ءاطع نبا مكح ىلع قورز حرش :رظنا .اهفيلأت ناكمو

 فيرشلا نب دومحمو ء؛دومحم ميلحلا دبع روتكدلل مكحلا ىلع قورز حرش ةمدقم رظنا ()
 (م1959) ةنس حاجنلا ةبتكم ةعبط :اهنم تاعبط ةدع عوبطم قورز حرشو 2١4 :ص

 بعشلا راد ةعبطو «فيرشلا نب دومحم روتكدلاو «دومحم ميلحلا دبع روتكدلا قيقحتب
 دومحم ميلحلا دبع روتكدلا قيقحتب (ه405١) ةنس

 ةنس فراعملا راد ةعبطو «تزع دمحم قيقحتب «ةيقيفوتلا ةبتكملا ةعبط عوبطم وهو (9)

 .هَّللا بسح دمحأ دمحم قيقحتب (م19485)

 - ,رهزألا عماجلا خيش «يواقرشلاب ريهشلا يعفاشلا ميهاربإ نب يزاجح نب هللا دبع :وه 60



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 ."”يبونرشلا ديجملا دبع حرش -4
 : ةيلاتلا تافلاخملا اهيف دجي هَّللا ءطع نبا مكح يف لمأتملاو تلق

 ةيفوصلل عباتم كلذ يف وهو «مسالطلا ىرخأ ةرابعب يه يتلا :ةيزمرلا ١-
 ظافلألا مادختساب مهدئاقع ءافخإ نم مهمالك نم ريثك يف هيلإ اودمع اميف

 نم دافتسي :امهدحأ نيينعم مهتارابعل نأ نومعزيف «مهب ةصاخلا ةيحالطصالا

 الإ همهفي ال ريخألا اذهو «قمعتلاو ليلحتلاب دافتسي رخآلاو ءظافلألا رهاظ

 يف "”يسوطلا هيلإ ريشي ام وحن ىلع ءزمرلاب مهدنع ّينعملا وهو «يفوصلا
 ," « هلهأ الإ هب رفظي ال رهاظ مالك تحت نوزخم نطاب ىنعم :زمرلا» :هلوق

 ضرتعا اذإف «مهتالالضو .«مهرفك هفلخ نوفخي اًراتس زمرلاب لوقلا اولعجف
 سيلو «ةيفوصلا رشاعم انباحصأ الإ اهمهفي ال زومر هذه :اولاق ضرتعم مهيلع
 حلصي ام هنمف :هومسقو «يجاحأو اًراغلأ نيدلا اولعجف «تمهف ام مهفلا

 ةقلغنم تسيل مكحلا يف ةيزمرلا هذه نإ لب «ةماعلل حلصي ام هنمو «ةصاخلل

 : يدنرلا دابع نبا لاق ءاضيأ صاوخلا ىلع ةقلغنم يه لب .طقف ماوعلا ىلع

 مث رهزألا ةخيشم ذخأ ىتح لاحلا هب ىقرت مث «ةاكزلا هل عفدت اًريقف هتايح ةيادب يف ناك-

 عوبطم حرشلاو 27174 -737/0 /" : راثآلا بئاجع :رظنا (ه7519١) ةنس تام .هنع لزع

 كيدنف دراودإل عوبطم وه امب عونقلا ءافتكا :رظنا «يدنرلا حرش شماهب ةريثك تاعبط
 .45 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا و .59 : ص

 رادل اًسحصم لمعو «هنم جرختو رهزألاب قحتلا «يبونرّشلا ميهاربإ نب ديجملا دبع :وه )١(
 ١/ :ةيكزلا رونلا ةرجش :يف هتمجرت رظنا (ه714١) ةنس يفوت «ةيريمألا ةيرصملا ةعابطلا

 عوبطم باتكلاو .« ١59/5 : يلكرزلل مالعألاو « 7717/١ :يدادغبلل نيفراعلا ةيدهو ١

 .مزبلا حاتفلا دبع روتكدلا قيقحتب (ه577١) ةنس «ريثك نبا راد ةعبط :اهنم تاعبط ةدع

 .(ه١٠٠57١) ةنس ةرهاقلا ةبتكم ةعبطو

 يفوت «فوصتلا يف عمللا باتك هل «ةيفوصلا خيش «يسوطلا جارسلا يلع نب هللا دبع :وه (0)
 ١5. :ص عمللا باتك ةمدقمو 2٠١4/4 :مالعألا :رظنا .(هالال4)

 5١5. :ص فوصتلا يف عمللا (*)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا ويأ : لوألا بابلا

 بابل نم هنمضت امو «باتكلا هيلع لمتشا ام عيمج ءافيتسا ىلع انل ةردق الو»

 رهاوجو «ةنوصم رارسأ ىلع وطنم هّللاب ءاملعلاو «ءايلوألا مالك نأل «بابلألا

 .'"«مهنع يقلتلاب الإ اهقئاقح نيبتت الو ءمه الإ اهفشكي ال «ةنونكم مكح
 وه ناسنإلاب لحي ءيش لك لعجو «ريبدتلا نم ؤربتلاو «ربجلاب لوقلا -؟

 .ةبحملا ةدارإو ةئيشملا ةدارإ نيب قرفي الف ءهاضرو هللا هراتخا امم

 .ةيهولألا ديحوت نم اهولخ -*

 «سفنلا داهج ىلع داهجلا رصقو ؛داهجلا كرتو لومخلا ىلإ ةوعدلا -

 .برلاب قشع راصتخاب وه يذلا

 .دوجولا ةدحوب لوقلا -ه

 اهيلع ليلدتلاو ءاهضرع ىتأي فوس يتلا ةيدقعلا تافارحنالا نم كلذ ريغو

 .مكحلا باتك نم

 :"'”ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا -1

 يف هبهذم ةرصن يف هَّللا ءاطع نبا هفلأ ءمجحلا طسوتم باتك ريبدتلا باتك

 نع ريبدتلا طاقسإ ةيضق تلغش دقو «دبعلا نع ريبدتلا طاقسإو ءربجلاب لوقلا
 .فينصتلاب اهدرفأ كلذلو «هبتك لك يف هّللا ءاطع نبا مالك نم اًريبك اًريح دبعلا

 .«لوصف ةدع امهنم لك يف «نييساسأ نيباب نم ريونتلا باتك نوكتيو

 نم ةلدألا هلوصف ضرعت مث ريبدتلا طاقسإ يف هتيرظن نع ملكتي لوألا بابلاف
 «ةمومذملا ريبدتلا ماسقأو ءريبدتلا طاقسإ ىلإ عفاودلاو ءةنسلاو باتكلا

 .؟ : ص مكحلا باتك ىلع يدنرلا حرش 0010

 نيمأ دمحم : قيقحت (ه577١)ةنس يتوريبلا راد ةعبط :اهنم تاعبط ةدع هلو عوبطم باتكلا 6«؟)

 دمحم ىسوم قيقحتب 2(م١/191) ةنس ةثيدحلا ةرهاقلا ةعبطو «يقورافلا يداهلا دبع

 .دمحأ دمحأ دمحم قيقحتب «ةيقيفوتلا ةبتكملا ةعبطو «يبارعلا دمحأ لاعلا دبعو «يشوملا



 طاقسإ يف هتيرظنل قيبطت وهف يناثلا بابلا امأو .2"”كلذ ريغو ةدومحملاو
 متخي مث «'ةلدألا كلذ ىلع درويو «هباستكاو «قزرلا لاجم يف ريبدتلا

 ىلع ىلاعت هلل ةاجانم ةروص يف باتكلا هنمضت ام هيف صخلي لصفب باتكلا

 ." هدبعل قزرلاو ريبدتلا نأش يف قئاقحلا فتاوه ةنسلأ

 :"“' ماتفلا ميركلا ركذ يف حالفلا حاتفم -

 تاضايرلا دعاوق نع ملكتي ءمجحلا ريغص باتك حالفلا حاتفم باتك

 زيحلا ركذلا نع مالكلا لغشيو «ةولخلاو «ةلزعلاو «ركذلاك : ةيلمعلا ةيفوصلا

 :حالفلا حاتفم ىلاعت هّللا ركذ نإف » : هتمدقم يف هللا ءاطع نبا لاق «هنم ربكألا

 نم رأ ملو «قيقحتلا لهأ لوعمو «قيرطلا يف ةدمعلا وهو ...حاورألا حابصمو

 د اًيفاك لم اك اًناتك هيف فنص

 نعو «ركذلا ةيهام نع ةمدقملا يف ملكت هنأ دجن باتكلل انعوجر دنعو

 لوألا مسقلا ةيقب يف ملكتي مث «'''اهيف ركذلا رثأو ءاهبتارمو «سفنلا يف هئارآ

 ةيفيكل ضرعي مث «ةنسلاو باتكلا نم ةيفوصلا ركذلا ةضاير ىلع ةلدألا نع

 )١( -ا"ا/ :ص باتكلا رظنا 1١١94.

 ١١٠١-190. :ص باتكلا رظلا (0)

 ١١١- :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظناو ”١97-197« :ص باتكلا رظنا ()

 *٠١.

 ةبتكم ةعبطو «(ه570١) ةئس ملكلا عماوج راد ةعبط :اهنم تاعبط ةدع عوبطم باتكلا (:)

 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطو «بزع دمحم مهنيز دمحم قيقحت (م1951) ةنس يلوبدم

 ةيئاطعلا مكحلا ىلع قوزر حرش :رظنا .هبتك ركذ نم لك هل هتبثأ باتكلاو ء(ه1781) ةنس

 :صص نونظلا فشكو 2٠١ /6:" نيفراعلا هيدهو ءا“' : ص ممهلا ظاقيإو ١”2 :ص

 ' حالفلا حاتفم " باتك هيلإ بسنيو * :لاقف مالعألا هباتك يف يلكرزلا الإ هركني ملو «مىالا/

 777/١ :مالعألا :رظنا " هفيلأت نم سيلو

 .” : ص باتكلا رظنا (0)

 ,6-17 :ص باتكلا رظنا (5)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 يتأيو «هيف كلاسلا جردتو «هرايتخا ةقيرطو «ةفلتخملا هبادآو «ةيلمعلا ركذلا

 ."'"ةيفوصلا ةولخلا باب يف كلذ دعب
 الإ هلإ ال) حرش نع ملكتيو «راكذألا حرشل هصصخيف يناثلا مسقلا امأو

 قلعتي امو «راكذألا تاقوأ ةمتاخلا يف ركذي مث «''”راكذألا نم اهريغبو «(هللا
 © قرلاب

 :'*' سوفنلا بيذهت ىلإ يواحلا سورعلا جات -4

 نم هلو » :ةبيجع نبا هنع لاق ءمجحلا ريغص باتك سورعلا جات باتك

 خيشلا بقانم يف ننملا فئاطل و «ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا :ةسمخ فيلأتلا

 هربتعاف «'””«اهنم فلؤم وهو سورعلا جاتو «نسحلا يبأ خيشو سابعلا يبأ

 ىلع نيديرملا اهيف ثحي «ةيفوص ظعاوم نع ةرابع وهو «نيباتكلل اًرصتخم

 .ةيفوصلا بادآلاب مازتلالا

 قيرطلا بادآ يف قيفوتلا ناونع-ه

 علطمو «يناسملتلا نيدم يبأ ةديصق اهب حرش ريغص بيتك نع ةرابع وه
 : ةديصقلا

 ارمألاو تاداسلاو نيطالسلا مه ارقفلا ةبحص الإ شيعلا ةذل ام

, 0 

 ) )1١:ص باتكلا رظلا ١5-45.

 97-١515. :ص باتكلا رظنا (؟)

 1١8-1١١. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظناو ١46-019 باتكلا رظنا 0

 ةبتكم ةعبطو 2((م١١٠5) ةنس ملكلا عماوج راد ةعبط :اهنم تاعبط ةدع عوبطم باتكلا (؟4)
 سورعلا جاتو «سوفنلا بيذهتل يراحلا سورعلا جات :ءامسأ ةدع هلو «ةرهاقلا « حيبص

 ٠١5. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا .فوصتلا يف ةذبنلاو .سوفنلا عمقو

 ١٠"7. :ص مكحلا حرش يف ممهلا ظاقيإ (5)

 ( حيبص ةبتكم ةعبطو ((ه5٠5١) ةنس قارشإلا راد ةعبط :اهنم تاعبط ةدع عوبطم باتكلا (59)

 عماج) ةيلذاشلا تاقبط :هباتك يف نهوكلا جاحلا الإ ركذي مل حرشلا اذهو ةرهاقلا

 ١١١. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا رظناو 2١١8 : ص (ةيلعلا تاماركلا



 .فوصتلا يناعم نع اهيف نابأ ءاّثيِب )1١( ةديصقلا هذه تايبأ ددعو

 :'''درفملا مسالا يف درجملا لوقلا-7

 هللا تافص نع هفنصم هيف ملكتي ءمجحلا طسوتم باتك نع ةرابع وه

 زيحلا (هللا) مسا نع مالكلا لغشيو ءاهتفرعم قيرطو «.هلاعفأو «هئامسأو

 ءاهددعو «هفورح يناعمو «هرارسأو .هصئاصخو «هقاقتشا نع ملكتيف «ربكألا

 يتأي فوس يتلا اياضقلا نم ريثك يف فنصملا ةيرعشأ باتكلا اذه يف رهظيو

 .ديحوتلا يف ةيلذاشلا ةديقع يف اهضرع

 : '"'”نسحلا يبأ هخيشو سابعلا يبأ خيشلا بقانم يف ننملا فئاطل -

 : بابسأ ةدعل «ةيلذاشلا دنع ةريبك ةناكم ننملا فئاطل باتك لتحي

 يسرملا هذيملتو «يلذاشلا ةريس يف صتخم فلؤم لوأ هنأ : لوألا ببسلا

 نأ باتكلا اذه يف تدصق ينإف » : هللا ءاطع نبا لاق «ةيلذاشلا ةقيرطلا يبطق

 ذخأ يذلا هخيش ركذأو ...يسرملا سابعلا يبأ ...انديس لئاضف نم المج ركذأ

 .هرارسأو .همولعو «هتاماركو «هنم هتعمسو «هنع تلقن يتلا هتالزانمو «هنع

 يبأ انخيش باحصأ نم اًدحأ نأ ملعأ الو «ىلاعتو هناحبس هَّللا عم هتالماعمو

 2" باتكلا اذه عضو ىلإ كلذ ينبذجف ...همالك عمجل ىدصت سابعلا

 يسرملل وأ «يلذاشلل اومجرت نيذلا نم هدعب ءاج نم لك نأ : يناثلا ببسلاو

 نأ :ثلاثلا ببسلاو «باتكلا اذه ىلع لوألا مهدامتعا ناك امهلاوقأ اوركذو

 ةنس يلوبدم ةبتكم ةعبطو «ملكلا عماوج راد ةعبط اهنمف «تاعبط ةدع عوبطم باتكلا ()

 دصقلا " مساب باتكلا اذه مهضعب ركذو «ميكحلا قيفوت دومحم قيلعتو جيرخت (م١٠1)
 درفملا مسالا ةفرعم يف درجملا

 .ء(ه75١5١) ةنس ءايروس «رياشبلا راد ةعبط :اهنم «تاعبطلا نم ريثك عوبطم باتكلا (6)

 ريغو «دومحم ميلحلا دبع روتكدلا : قيقحتب «فراعملا راد ةعبطو «كعلا دلاخ : قيقحت

 تاعبطلا نم كلذ

 .59-60 :ص باتكلا رظنا (*)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 يف ركذف «فوصتلا يف وه هئارآ نم اًريثك باتكلا اذه نّمض هّللا ءاطع نبا
 ءءاقبلاو «ءانفلا نع ملكت مث «ةيالولاو «ةلاسرلاو «ةوبنلا يناعم :هتمدقم

 اياضقلا نم كلذ ريغو ءاهتابثإو «تاماركلا ركذب ةمدقملا متخ مث «ةفرعملاو
 .ةيلذاشلا عيمج دنع اهب الومعم دعب اميف تحبصأ يتلا

 :ةرخآلاو ايندلا ديسي ةظقي ءايلوألا عامتجا يف ةرهازلا بكاوكلا -1

 نم مت دقو «يلذاشلا ليزيغم نباب روهشملا نيسحلا نب رداقلا دبعل باتكلا

 ةظقي لَك لوسرلا ةيؤر زاوج يف هناونع نأ عم باتكلاو «”(ه894) ةنس هفيلأت

 عومجم نم طقف ةحفص (17) الإ باتكلا مجح نم لني مل عوضوملا اذه نإف

 ءاهنع عافدلاو «ةيلذاشلا ةقيرطلا لئاضف ركذ يف باتكلا يقابو «ةحفص (505)

 .ةيفوصلا اهدئاقعل لالدتسالاو

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا ديبأت -*

 ءاّمومع فوصتلا ىلع ءانثلا هباتك لوأ يف لوانت دقو يطويسلل باتكلا

 ةقيرطلا نع ثدحت مث .هلهأ نم سيلو فوصت نم ركذو «هنع عافدلاو

 لوقلا نم اهأربو «قرطلا نم اهريغ ىلع اهلضفو ءاهيلع ىنثأو «ةيلذاشلا
 .رطاخ لك ىلع دامتعالاو «دوجولا ةدحوو «ةحاباإلاو «داحتالاو لولحلاب

 :ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا - ؛

 دايع نب دمحأ هفلؤمو «ةيلذاشلا عابتأ دنع ةريبك ةناكم هل باتك وهو

 اًدحأ دجأ مل ينأ الإ ةيلذاشلا دنع باتكلا اذهل ةريبكلا ةناكملا مغرو «يعفاشلا

 باتكلا نم غرف هنأ):هنع هنوركذي ام ةياغو «هل مجرت مهنم

 ام :لوألا بابلا :باوبأ ةسمخ ىلإ هباتك مسق دقو 00'2(ه11517)ةنس

 .,06 : ص باتكلا رظنا و230(

 .5١:ص ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا 22320
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 .اًمظنو اًرثن يلذاشلا فصو يف ءاج

 .هتاماركو يلذاشلا بقانم يف : يناثلا بابلا

 .هتافو ركذ يف :ثلاثلا بابلا

 ضعب مالكو «همالك نم ءيش يفو «هتقيرط ىنبم يف :عبارلا بابلا
 .هباححصأ

 .هداروأو «هتاوعدو «هبازحأ يف : سماخلا بابلا

 :يضارلا ةمالس تافنصم -.

 :كلذ نمف .فوصتلا يف ةريغصلا بتكلا ضعب يضارلا ةمالس كرت

 حنملاو «ةيلذاشلا ةفيظولا حرشو «ةيدمحملا ةحفنلاو «ةيدماحلا ةرهوجلا

 ةداسلا ةقيرط نوناقو «ةيدماحلا ةظعوملاو «ةيهلالا تاضويفلاو «ةيدماحلا

 .''”ةيفوصلا بتكلا نم كلذ ريغو «ةيلذاشلا ةيدماحلا

 :ميهاربإ يكز دمحم تافنصم -1

 «يمالسالا فوصتلا ةيدجبأ :اهنم «''”بتكلا نم ةريبك ةعومجم كرت

 لهأ دقارمو «نودحوم مهلك ةلبقلا لهأو «حتافملا حتاوفو ءلوصولا لوصأو
 ةرصاعملا ةيفلسلاو «همعو هيوبأ ةاجنو كك يبنلا ةمصعو «ةرهاقلا يف تيبلا

 .لاحرلا دش ثيداحأو «؟نيأ ىلإ

 :ةيبرغملا دالبلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم - ب

 :قورز دمحأ تافدصم - ١

 ليلقلا نأ الإ ءاًملؤم نينامثلا تزواج بتكلا نم اًريثك قورز دمحأ فلأ

 )١( ةريسلا :رظنا الحامدية:1/١/ا-ولا.

 ) )0حتافملا حتاوف هباتك يف هبتك تبث رظنأ ص:١١١-1١9.



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتا رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :اهرهشأ ركذن نكل ءاهلك بتكلا كلت ضرع نكمي الو أ "'هعبط مت اهنم

 :ِهّللا ءاطع نبا مكح حرش ١-

 نيثالث نم رثكأ هللا ءاطع نبال (مكحلا) باتك حرشب قورز دمحأ ماق دقو

 قورز نيب دقو '' (رشع عباسلا) حرشلا الإ حورشلا كلت نم ىقبي ملو ءاًحرش
 ريكذتلا :عاونأ ةعبرأ ىلع يوتحي باتكلا ١ :لاقف مكحلا حرش يف هجهنم

 وهو :ماكحألا ىلع مالكلا ,بيصن هنم صاوخللو «ماوعلا ظح وهو : ظعولاو

 بيصن وهو :لاوحألا ىلع مالكلا ءقيرط لكلو «قيرف لك نم نيهجوتملا قح
 وهو :قئاقحلا ىلع مالكلا «مهريغل اًقيوشت وأ اًهيبنت ناك امبرو «نيديرملا

 ."!( نيققحملاو نيفراعلا بيصن

 :ديرملا ةدع - ؟

 لصف يف عوضوم لك جلاعي ناك «لصف )٠١١( يف هباتك قورز دمحأ عضو
 يف هثحابم تبعشت دقو «تاحفص ثالث لوصفلا هذه ربكأ زواجتي ال ءهب صاخ

 : يف ةرئاد يهو «باتكلا اذه

 .اهب فرعت يتلا ةصاخلا سبياقملاو ءاهعاونأو «ةعدبلاب فيرعتلا -

 .اهنيب فالخلا يفنو .فوصتلاو هقفلاو لوصألا نيب ةلصلا ديكأت -

 : ىلوألا ةقرفلا :قرف ثالث يف اهرصحو «ةفوصتملا فئاوط فينصت -

 ةقرفلاو «لاوحألاب تقلعت يتلا :ةيناثلا ةقرفلاو «ملعلاب تقلعت يتلا ةقرفلا

 .ةقرف لك فانصأ ركذو «لامعألاب تقلعت يتلا : ةثلاثلا

 .مهنع ةريثك اًعدب ركذف «هتقو ءارقف يف ىولبلا اهب تمع اًرومأ ركذ مث -

 )١( :فوصتلا ةملعم باتك :رظناو 41-2171: ص ميشخ يلع اهدرس 284/7.

 نب دومحم روتكدلاو «دومحم ميلحلا دبع روتكدلا قيقحتب مكحلا ىلع هحرش ةمدقم رظنا (؟)
 )١14(. ص فيرشلا

 .75:ص قورزل هَّللا ءاطع نبا مكح حرش ()
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 .نيديرملا بادآ و «خويشلا بتارم ركذ مث -
 يتلا عدبلاب فارتعاو «داقتنا اهتلمج يف تناك يتلا لئاسملا نم كلذ ريغو

 .''”هتقو يف ةيفوصلا قرف نم اهريغو ةيلذاشلا نيب تعاش

 :فوصتلا دعاوق ٠'--

 ثيح «فوصتلا لاجم يف قورزل ةسيئرلا راثآلا دحأ ربتعي باتكلا اذهو
 .هراكفأو «قورز ئدابم بلغأ مضي وهو «ةدعاق )1١1( يف هسسأ مهأ ضرعي

 نإف اهترثك مغر هنأ الإ اًدج ةريثك قورز دمحأ ٌبتكو «'''زيكرتلا ديدش بولسأب
 امنإو «قئاقحلا مولع نع ةبوجحم اًبتك ةيلذاشلا ضعب دنع ربتعت بتكلا هذه

 مهدنع ربتعي وهف «ةقيقحلا نود ةقيرطلا يف مامإ اهبحاصف ةقيرطلا مولعل حلصت

 نم اوبضغو «نيرخأتملا ةيلذاشلا خويش هدقتنا كلذلو .رهاظلا ءاملعل برقأ

 اهنأ مهدنع اهتقيقح نأ عم «مهنع عدبلا ركذو ةيفوصلا فئاوط ىلع هددشت

 دحأ اًمصاو - ةبيجع نبا لاق «هيلع حتفلا مدع الإ راكنإلا اذهل هادأ امو «ةزئاج

 ىلع اهنم ديحوتلا رارسأ رحب رايت يف ضخي مل هنأ ريغ» :- قورز تافلؤم
 هلعلو ءاهراكبأ سئارعي لخد الو ءاهرارسأ متاخ ضف الو ءاهراونأ ضماوغ

 ىلع - انخويش خيش - ناك دقف «ةقيقحلا رارسأ يف هيلع حتفي نأ لبق اهحرش

 مل ثيحب يأ ؛هرمع رخآ يف الإ قورز خيشلا ىلع حتف ام :لوقي ينارمعلا
 ."0« حفلا دعب اًئيش فلؤي

 ١. : ص يروعافلا دواد روتكدلا هققحمل ديرملا ةدع ةمدقم باتكلا ليلحت يف رظنا 000

 ٠١5. :ص ميشخ يمهف ىلع روتكدلل ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا ()

 طبخ انه قورز خيشللو * : هنع لاق دقف « 58: ص رظناو :١-28 ص يرتششلا ةينون حرش 2(

 مالك رظناو «*هرمع رخآ يف الإ اهيف هيلع حعتف امو «يناعملا هب لخدي مل هنأ ىلع لدي
 .9١1١:ص ةيدهلا روشب يف يواقردلا يبرعلا



 «ة4تلرل ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :تاريخلا لئالد -؟

 دقو هِي يبنلا ىلع ةالصلا ركذ يف يلوزجلا ناميلس نب دمحمل باتكلا

 لئاضفو ؛«هفيلأت لوح تكيحو ءاهريغو ةيبرغملا دالبلا نم ريثك يف رشتنا
 ءهخسن ىلع سانلا لبقأو «ةيفارخ تاياكح برحلاو ملسلا يف هلمحو «هتءارق

 .'”هلوادتو

 : لوصف ةثالث ىلإ هباتك يلوزجلا مسق دقو

 نيثالثو ةثالث هيف ركذو لَك يبنلا ىلع ةالصلا لضف يف :لوألا لصفلا

 .ةفيرشلا ةضورلا ةفصو كك يبنلا ءامسأ يف :يناثلا لصفلا

 نم ضرغلا وهو هِي يبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك يف :ثلاثلا لصفلا

 مايأ ددع ىلع بازحأ ةعبس ىلإ ةمسقم ةيلصت (57:) هيف دروأو «فيلأتلا
 (؟7) هيلع عضو نأ (تاريخلا لئالد) باتك ةيمهأ نم غلب دقو «عوبسألا
 ننال

 ةيفوصلا بهذم يف ةيدهلا روشب --'
 يبرعلاو «ةلاسر (777)تغلب يواقردلا يبرعلل لئاسر ةعومجم يهو

 دالبلاو «برغملا دالب يف ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةريبك ةناكم هل يواقردلا

 يف ةيلذاشلا قرطلا اهنع تعرفت يتلا ةيواقردلا ةقيرطلا سسؤم وهف «ةيماشلا

 .هيديرمل ةهجوم ةرصتخم هلئاسرو «هعابتأ اهب متها انه نمو «دالبلا كلت
 .هنع عافدلاو هناي عم .«فوصتلا ىلع مهثحي

 .7١١:ص بالج نسحل يبرغملا فوصتلا يف ثوحب :رظنا (9)

 .9١١:ص بالج نسحل يبرغملا فوصتلا يف ثوحب :رظنا ()
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 :ةيبجع نبا تافدصم -- 4

 ذنم ''”ةقيرطلا ةرصنل اّيتك اوفلأ نيذلا ةيلذاشلا رثكأ نم ةبيجع نبا ربتعي

 اهيلع هفيلآتو » : ةبيجع نبا فيلأت رثأ اًئيبم نهوكلا نبا لاق :يلذاشلا نمز

 كردأو ءمّللا لهأ رارسأ ةقطان يطعأ هنإف ءلّمكلا ةفرعملا لهأ تانفن , حئاول

 لح ...ناوألا دحاوو «نامزلا بطق ّدَع ىتح «.مهبرب نيفراعلا تاماقم

 ,''”« نايعألا لوقع رهبأ امب ملكتو «مهرارسأ مسالط كفو «موقلا تالكشم

 : ةعوبطملا بتكلا كلت ضعبل ضرع يلي اميفو
 : ديجملا نآرقلا ريسفت يف ديدملا رحبلا ١-

 عبرأ يف هرخآ ىلإ هلوأ نم زيزعلا هللا باتك ترسف ١ :ةبيجع نبا لاق

 «نطابلا لهأ ةراشإو ءرهاظلا لهأ ةرابع نيب هيف تعمج «ةريبك تادلجم

 ."”«ديجملا نآرقلا ريسفت يف ديدملا رحبلا :هتيمس

 ضرافلا نبال ةيرمخلا ةديصقلا حرش -

 : اهلوأ يتلا

 مركلا قلخي نأ لبق نم اهب انركس ةمادم بيبحلا ركذ ىلع انبرش
 نبا ةيئات) ركذب حرشلا اهيف أدتبا ءةحفص (:4) حرشلا اذه غلبيو

 ةيميملا هتديصق اهنم برقيو » : كلذ دعب لاق مث ءاهحدمي ذخأ مث «.(ضرافلا

 اهنم سلسأو ءاّظفل اهنم بذعأ يه لب ءاهيلع مالكلا اندرأ يتلا «ةيرمخلا

 .".70 يتوربج بلقو «يتوكلم ناسل الإ اهب قطني ال ءاّمظن

 )١( يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ ص:١154.

 .1-481١188:ص ةيلعلا تاماركلا عماج (5)

 يف نالسر يشرقلا هللا دبع دمحأ قيقحتب الماك رصم يف عبط باتكلاو 258: ص ةسرهفلا 6(

 .(ه519١) ةنس رابك تادلجم ةتس

 -داهجارخإب ماق ةبيجع نبا بتك عومجم نمض الماك باتكلا رظناو «74:ص ةسرهفلا (8)



 24 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوآلا بابلا

 : يعافرلل فوصتلا يف ةيئاهلا ةديصقلا حرش -
 يتلا ''”يعافرلا ةديصق هيف حرش ةحفص (11) غلبي مجحلا ريغص حرش وهو

 :اهلوأ

 وه الإ ربكلا ءادر ىدرت الو هانعم قر ىتح مظاعت نم اي

 : "”يرتششلا تافطتقم ضعب حرش - 5

 تافطتقم ضعب هيف حرش .«ةحفص )١9( غلبي مجحلا ريغص حرش وهو

 يحورو يبلق يف ىرسو «هتققحو ربخلا يدنع حص : اهلوأ يتلا يرتششال
 رف

 (... هتقد ىتح يىرسو

 :ردقلاو ءاضقلا ركذ يف رردلا كلس -ه

 :'*”باوبأ ةسمخ ىلإ همسق ةحفص )7١( غلبي ريغص بيتك وهو

 نم هيلع لالدتسالا يف :يناثلا بابلاو ءردقلا ةقيقح يف :لوألا بابلا

 نايب ىف : ثلاثلا بابلا «فشكلا قيرط نمو .فلسلا مالكو .ةئسلاو ساتكلا

 : سماخلا بابلا «ةريطلاو ىودعلا لاطبإ يف : عبارلا بابلا .ةردقلاو ةمكحملا

 بهذم ىلع ةبيجع نبا هفلأ باتكلاو «هنطاومو هدراوم ركذو نيقيلا باستكا ىف

 .00:ص ةيناثلا ةلسلسلا «مالسلا دبع يدلاخلا ينارمعلا :اهب ةيانعلاو-

 اهجارخإب ماق ةبيجع نبا بتك عومجم نمض الماك باتكلا رظناو 2”: ص ةسرهفلا )١(

 .17-١85:ص ةيناثلا ةلسلسلا «مالسلا دبع يدلاخلا ينارمعلا :اهب ةيانعلاو

 ناكو «تاحشوملا لمعب رهتشا «نيعبس نبا ىلع ذملتت «نسحلا وبأ «يرتششلا ىلع :وه (؟)

 ةنس سدقلا ةلامع نم ةنيطلاب يفوت «لولحلاب يمر ىتح ةقلطملا ةدحولا لهأ رابك نم
 .7 هال /؟ : ةيردلا بكاوكلاو ١55« : ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا .(ه554)

 اهجارخإب ماق ةبيجع نبا بتك عومجم نمض الماك باتكلا رظناو :”4:ص ةسرهفلا (6)

 .79-00/: ص ةيناثلا ةلسلسلا «مالسلا دبع يدلاخلا ينارمعلا :اهب ةيانعلاو

 اهجارخإب ماق ةبيجع نبا بتك عومجم نمض الماك باتكلا رظناو :"4:ص ةسرهفلا (54)
 .60 :ص ىلوألا ةلسلسلا «مالسلا دبع يدلاخلا يئارمعلا :اهب ةيانعلاو
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 .لقتسم بلطم يف اًلصفم هنايب يتأيس امك ردقلاو ءاضقلا يف ةيفوصلا

 : دينجلا مساقلا يبأل ةثالثلا تايبألا حرش -5

 يتلا دينجلا تايبأ اهيف حرش ,'"تاحفص (7) غلبي مجحلا ريغص حرش وهو

 : اهلوأ

 رخصلا وأ ديعصلاب مميت الإو رس اذ تنك نإ بيغلا ءامب أضوت

 : يمتاحلا يبرع نبا ةالص حرش -ال

 يتلا يبرع نبا ةالص هيف حرش «تاحفص (4) غلبي مجحلا ريغص حرش وهو

 2 مسلطملا تاذلا ىلع لص مهللا » :اهلوأ

 : يرتششلا ةينون حرش -/

 :اهلوأ يتلا يرتششلا ةينون ىلع حرش وهو

 اندع هل ىدعف اًمهس ىمر ركفب يىنسحلا ال ةدايزلا انم اًبلاط ىرأ

 ناك اهل هحرش نأو ءاهيلع قورز دمحأ حرشل هدقنب اهل هحرش أدتبا دقو

 ."' ”ةحفص (19) اهيلع ةبيجع نبا حرش غلب دقو «رهاظلا لهأ ةقيرط ىلع اًحررش

 :ففوصتلا قئاقح ىلإ فوشتلا جارعم -4

 ةبيجع نبا هيف عمج «ةحفص )4١( غلبي «ةيفوصلا تاحلطصم يف وهو

 ةناكم نايب يف هفلؤم هأدتبا دقو ءاهتاعوضوم لصفو ءحلطصم ةئام نم اًوحن

 اهجارخإب ماق ةبيجع نبا بتك عومجم نمض الماك باتكلا رظناو ."5:ص ةسرهفلا )١(

 .05-11:ص ةيناثلا ةلسلسلا «مالسلا دبع يدلاخلا ينارمعلا :اهب ةيانعلاو

 نبا ةالص حرش :رظنا 'هل ناوصلاو «ءيشلل رتاسلا " : مسلطملا :هحرش ىف ةبيجع نبا لاق 2(

 يدلاخلا ينارمعلا :اهب ةيانعلاو اهجارخإب ماق ةبيجع نبا بتك عومجم نمض يبرع
 :4١. ص ىلوألا ةلسلسلا «مالسلا دبع

 اهجارخإب ماق ةبيجع نبا بتك عومجم نمض الماك باتكلا رظناو 0.75: ص ةسرهفلا 69

 ./0-4 : ص ةثلاثلا ةلسلسلا «مالسلا دبع يدلاخلا ينارمعلا :اهب ةيانعلاو



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 دبعلا هب برقتي ام لضفأو «مولعلا لضفأ هنأو «هيلع ءانثلاو .فوصتلا ملع

 هباتك ءاج انه نمو «سانلا مومع اهملعي ال تاحلطصم ىلع لمتشا هنكل «هبرل

 .ةبيرغلا ةيفوصلا تاحلطصملا كلتل اًحرش

 ٠٠ ةيلصألا ثحابملا حرش يف ةيهلإلا تاحوتفلا- :

 ."”ةيفوصلا دعاوقو بادآ يف «''”يطسقرسلا انبلا نبا ةموظنمل حرش وهو

 : مكحلا حرش يف ممهلا ظاقيإ-١

 ." ”(هللا ءاطع نبا مكح) حورش رهشأو «ةبيجع نبا بتك رهشأ وهو

 ١- شيشم نبا ةالص حرش :

 ةزجوم ةمجرتب هحرش مدقو «يديزوبلا دمحم هخيش رمأب ناك حرشلا اذهو

 يتلا شيشم نبا ةالص حرش يف ذخأ مث ؛همالك نم ءيش ركذو « شيشم نبا نع

 هيفو «راونألا تقلفناو ءرارسألا تقشنا هنم نم ىلع لص مهللا» :اهلوأ

 حرشلا اذه غلبيو كل(... قئالخلا زجعأف مدآ مولع تلزنتو «قئاقحلا تقترا

 .اًميرقت ةحفص ()

 يف ةطسقرس نم «سابعلا وبأ «يطسقرسلا يبيجتلا فسوي نب دمحم نب دمحأ :وه (

 فلأ «يرجهلا عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف اهب تامو ساف ىلإ لقتنا «سلدنألا

 :رظنا .ةيهلإلا تاحوتفلا هباتك يف ةبيجع نبا اهحرش ىتلا ةيلصألا ثحابملا باتك

 ."7 :ص نيرشعلا نرقلا يف فوصتلا رعاش يروغاشلا

 دمحم ثراولا دبع :قيقحت «ةيملعلا بتكلا راد ةعبط اهنمو «ةرم نم رثكأ باتكلا عبط دقو 6(؟)

 .يلع

 .تزع دمحم :قيقحت «ةيقيفوتلا ةبتكملا ةعبط اهنمو ءةرم نم رثكأ باتكلا عبط دقو ١,0

 :اهب ةيانعلاو اهجارخإب ماق ةبيجع نبا بتك عومجم نمض شيشم نبا ةالص حرش رظنا (5)

 .40-١/:ص ىلوألا ةلسلسلا «مالسلا دبع يدلاخلا ينارمعلا
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 ١ "”ةيمورجآلا ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا- :

 عمجلا هحرش يف كلس دقو «ةيوحنلا "'مورجآ نبا ةمدقم حرش يف وهو

 وحنلا ملع ىضتقمب اهحرشيو فلؤملا ةرابع ركذيف «فوصتلاو وحنلا نيب

 نوعب تدرأ دقو » :هحرش ةمدقم يف ةبيجع نبا لاق ؛«يراشالا ىنعملاب اهعبتيو

 هريغ يف دجوت نأ لق «ةبيجع تكدب اًحشوتم ءاطسوتم اًحرش اهيلع عضأ نأ هللا

 ملع يف نأش هل نم اهيف صوغي نأ لق «ةبيرغ ةيفوص تاراشإو «تالوطملا نم
 ."7( تاراشإلاو قاوذألا

 :ةسرهفلا - ١

 .هتأشنو ءهءابآو «هبسن :هيف ركذف «هتريس يف ةبيجع نبا هعضو باتك وهو

 عسوتو «لئاسرو بتك نم هفلأ امو ء«هخويش نم اهلان يتلا تازاجإلاو « هتيبرتو
 .نجس نم هدرجتو «هتحايس يف هيقل امو ؛ةيلذاشلا ةقيرطلل هباستنا ركذ يف

 ةنس هحقنو «هعجار مث 2(ه771١) ةنس هفيلأت نم ىهتنا دقو ءدرطو

 .هتاقو ةنمسس ىهو 1179

 اهجارخإب ماق ةبيجع نبا بتك عومجم نمض الماك باتكلا رظناو 2”: ص ةسرهفلا )١(

 دبع هدرج دقو « :1-١181 ص ةثلاثلا ةلسلسلا «مالسلا دبع يدلاخلا ينارمعلا :اهب ةيانعلاو

 ىلع اًرصتقم «وحنلاب قلعتي امم (ه705١) ةنيدملاب يفوتملا نهوكلا دمحأ نب رداقلا

 لوبناتسإب عبطو « " درفنملا ديرملا ريمسو درجتملا ريقفلا ةينم ' هامسو ؛ةيفوصلا ةراشإلا
 ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط ' هباتك يف يمعطلا نيدلا ييحم ديرجتلا اذه لقنو «(ه715١) ماع

 .57١١1-75:ص

 هّللا دبع وبأ «مورجآ نباب فورعملا «يسافلا ءيجاهنصلا دواد نب دمحم نب دمحم :وه (؟)

 ةمدقملا :هراثآ نم «سافب دلو «بدألاو باسحلاو ضئارفلا يف كراشم ئرقم ؛«يوحن
 /١١:نيفلؤملا مجعم :رظنا .هالا٠7 :ةنس سافب يفوت «زيجارأو ءوحنلا يف ةيمورجالا

 .77/7 :مالعألاو ,.35 /5:بهذلا تارذشو «6

 ماق ةبيجع نبا بتك عومجم نمض ةيمورجألا ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا ()

 .4: ص ةثلاثلا ةلسلسلا ؛مالسلا دبع يدلاخلا ينارمعلا :اهب ةيانعلاو اهجارخإب

 .حلاص ديمحلا دبع /د قيقحتب (م1540) ةنس رصمب اًققحم باتكلا جرخ (5)



 « 0/7 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :يمئاغتسملا يولعلا ىفطصم نب دمحأ تافنصم 5

 ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش يمشاهلا دمحم خيش ربتعيو رئازجلا ةيلذاش نم وهو

 بتكلا هذه نمو «ةيلذاشلا ةقيرطلا ةرصن يف ةريثك بتك هلو «ماشلا دالبب

 : ةعوبطملا

 .درفملا مسالاب ركذلا ةيعورشم يف دمتعملا لوقلا ١-

 : لئاسرلاو ةبوجألا يف لهانملا بذعأ-؟

 ءديحوتلا نعو «ثيداحألاو «تايآلا ضعب ىلع ةبوجأ :ىلع تلمتشا
 .راكذألا عدب ركنأ نم ىلع دودر : ىلع كلذك تلمتشاو «فوصتلاو «هقفلاو

 .راكذألل تاقوألا تيقوتو «ديرملا ىلع دهعلا ذخأو

 .هليختو هقطنو مظعألا مسالا ةفرعم ةيفيك ٠-

 .ديرملا هيلإ جاتحي ام ضعب يف دييأتلا ئدابم-5

 بتكلا ءاوطنا ىنعم يف ديحوتلا صلاخل ريشملا ديرفلا جذومنألا-ه
َ 

 .ميحرلا نمحرلا هّللا مسب ةطقن يف ةيوامسلا

 .فوصتلا دجم نع بذلا يف فورعم رصانلا-5

 .ةيفوصلا قيرطب نيعملا دشرملا حرش يف ةيسودقلا حنملا-ا/

 دقتني نم ىلع دودرلا ةرثكب يمناغتسملا ىفصم دمحأ بتك مستتو

 اوضرعت نيذلا نيرصاعملا ةقيرطلا عابتأ نع ةتيمتسملا ةعفادملاو «فوصتلا

 لسرأ ىتح ةقيرطلا رارسأ ءاشفإ نع هعابتأ رجزو «ةيرئازجلا ةفاحصلا نم دقنلل
 ةنايصب ةقيرطلا اومدخت نأ مكنكمأ نإف » :اهيف لاق ةلاسر هعابتأ ضعب ىلإ

 ."7( ا ولعفتلف ...رارسألا

 )١( ص يمناغتسملا ىفطصم دمحأ لئاسر عومجم :١58.
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 :ةيماشلا دالبلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم - ج

 :يناهينلا فسوي تافدصم - ١

 ولغلاو ٍةِكَي يبنلا لئاضف ركذب قلعتم اهلج ةريثك يناهبنلا فسوي تافنصم
 راونألاو «نينوكلا ديس ىلع ةالصلا يف نيرادلا ةداعس : بتكلا هذه نمو ءاهيف

 ديس تازجعم يف نيملاعلا ىلع هَّللا ةجحو «ةيندللا بهاوملا نم ةيدمحملا

 تامارك عماجو «ءراتخملا يبنلا لئاضف يف راحبلا رهاوجو ٌةْيَنَم نيلسرملا

 تاثاغتسالا بزحو هلي قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوشو «ءايلوألا

 يبنلاب ولغلاب تألتما بتكلا هذهو «'!"بتكلا نم اهريغو للي تاداسلا ديسب

 ىلع درلاو «ىلاعت ِهَّللا نود نم هئاعدو ءهتوم دعب هب ةثاغتسالا زاوج و لك

 .فاصوألاو ظافلألا عشبأب مهنم ريذحتلاو «كلذ يف نيفلاخملا

 :يمشاهلا دمحم تافدصم --؟

 حرش ةنجلا حاتفم :هبتك نمف «بتكلا نم ةعومجم يمشاهلا دمحم كرت

 لحلاو «معناصلاو ةعنصلاب قلعتي اميف عماجلا ثحبلاو .ةنسلا لهأ ةديقع

 لصفلا لوقلاو «نيدشرم نع ذخألا زاوج نم ديرملا هلكشتسا اميف ديدسلا

 ةداعسلا ليبسو «ةرشعلا ةبوجألاو .«ميكحلا ةيصو نم دارملا نايب يف ميوقلا

 .نيفراعلا جنرطش حرشو «ةيهبلا ةردلاو ءاهمظن عم ةداهشلا يتملك ىنعم يف
 :فوصتلا نع قئاقح -"

 مسق دقو «هعابتأ ضعب دنع يمشاهلا دمحم ةفيلخ وهو ىسيع رداقلا دبعل

 بابلاو «فوصتلاب فيرعتلا يف :لوألا بابلا :باوبأ ةسمخ ىلإ باتكلا

 قيقحتب يللي قلخلا ديسب ةثاغتسالا ىف قحلا دهاوش :هباتك ةمدقم ىف بتكلا هذه رظنأ )1١(

 بزجح : هباتك ةمذقم رظناو ؛ائناتك 255: ص ركذ دَقف 5-28: ص ىلع دمحم ثراولا دبع

 . اثاتك 5٠١ هل ركذو « ١٠١١-١5 : ص تباث دلاخ دمحم قيقحتتب ْهْنْكَي تاداسلا ديسب تاثاغتسالا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 «ةيبرتلا خيشو «ةبحصلا نع هيف ثدحت :فوصتلا يف يلمعلا جهنملا : يناثلا

 اهيف ركذو :تاماقملا :ثلاثلا بابلاو «ةولخلاو ءهركذلاو «سفنلا ةدهاجمو

 «يهلإلا بحلا :اهيف ركذو :فوصتلا تارمث نم : عبارلا بابلاو ءاّماقم )١6(

 نع راكفألا حيحصت :سماخلا بابلاو «ءايلوألا تاماركو .ءفشكلاو

 .فوصتلا

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا راشتنا

 «يمالسإلا ملاعلا يف ةيفوصلا قرطلا ربكأ نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ربتعت

 ىلاعت هللا لوحب لواحأسو «ةيماشلاو «ةيرصملاو «ةيبرغملا دالبلا يف ةصاخو

 نإو «دالبلا كلت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا نع ةعرفتملا قرطلا نع زاجيإب ملكتلا

 .هخيشل ديرم لك باستناو «ةقيرطلل نيبستنملا ةرثكل ةبوعص كلذ يف ناك
 : نيتلأسم نع ثيدحلا ثحبملا اذه يف لوانتأ فوسو

 :اهمالعأو ةقيرطلاب فيرعتلاب تمتها يتلا تافنصملا :ىلوألا ةلأسملا

 مسا راشتنا و «نينسلا تائم رم ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ ةرثكل اًرظن

 «ةقيرطلاب فيرعتلا يف اًّبتك اهعابتأ عضو دقف ةيمالسإلا دالبلا عيمج يف ةقيرطلا
 نيمدقتملا اهمالعأ ركذو «قرطلا نم اهريغ ىلع اهليضفتو ءاهايازم ركذو

 :بتكلا كلت ضعب نع ةذبن هذهو «نيرخأتملاو

 :ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج ١-

 دمحم نب نسحلا وه هفلؤمو «(ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط) :اضيأ ىمسيو

 مجارت نم ةمجرت (؟) هفلؤم هيف عمج دقو «''يلذاشلا يسافلا نهوكلا

 ةيلذاش لاجر مجارت هيف عمج هنأ باتكلا ةيمهأ زربتو «ةيلذاشلا ةقيرطلا لاجر

 ةثالث يف هباتك بتر دقو «هباتك يف الإ اًركذ اهل دجن ال يتلا برغملا

 .8:ص ققحملا ةمدقم :رظنا 2(ه17419/) ةنس هفيلأت نم ىهتنا )1١(
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 : 30لوصف

 .مهتبحمو «مهبقانمو «ةقيرطلا لاجر لئاضفب قلعتي ام :لوألا لصفلا

 .مهتحرضأ ةرايزو «مهريقوتو

 دوصقملا وهو «مهبقانمو «ةقيرطلا لاجر مجارتب قلعتي ام : يناثلا لصفلا

 .اًيخيرات اًبيترت هبترو «باتكلا نم

 .مهب عمتجا نيذلا فلؤملا خياشم ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا -؟

 لاؤس نع اًباوج هعضو يذلا «يلذاشلا يسافلا دوعسم نب دمحم هفلؤمو

 قرطلا نأ عم «قرطلا رئاس ىلع يلذاشلا تلضف ءيش يأب » :هصن «هيلع درو

 يسافلا باجأف «« ؟هرون ةاكشم نم ةسبتقمو كي هَّللا لوسر نم ةدمتسم اهلك
 لك اهل بسنو «ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيف سّدق يتلا بيذاكألا عاونأب هنحش باتكب

 هذه تضرعتسا دقو «اهب اودرفنا ةيزم (15) مهل دعو «ةليضفو ؛ةمارك

 .ةيلمعلا اهصئاصخو ةيلذاشلا ةقيرطلا نع مالكلا دنع بيذاكألا

 تددعت نإو هّللا لهأ قرط داحتا يف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ -*

 يوذ ةينانبلا ةيغابدلا ةيوقردلا ةيلذاشلا لئاضف ضعبو ءةيناقحلا اهرهاظم
 :ةيئارونلا لاوحألاو ةيلاعلا ممهلا

 فلآتلا بوجو ىلإ هباتك يف ضرع دقو «ينانبلا هللا حتف باتكلا فلؤمو

 «كلذ بابسأ نم مهرذحو «دساحتلاو رحانتلا مدعو «ةيفوصلا قرطلا نيب

 مجرت مث ءاهيف ديهزتلاو ءايندلا مذ يف ذخأ مث ءايندلا ىلإ نوكرلا اهمظعأو

 .غابدلاو «يواقردلل مجرت مث «هتقيرط نساحم ركذو «يلذاشلا نسحلا يبأل

 .ينانبلاو

 .رداجلا بيدأ دمحم قيقحتب ./ : ص باتكلا ةم دقم : رظنا 000



 «يث0 | ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 : اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا - 4

 : نيمسق ىلإ هباتك مسق دقو «ةقينرد دمحأ دمحم روتكدلا هفلؤمو

 .هتقيرط سسأو «يلذاشلا نسحلا يبأ سسؤملا نع هيف ملكت : لوألا مسقلا

 .ةمجرت )17١( ركذو «ةيلذاشلا ةقيرطلا مالعأ نع هيف ملكت : يناثلا مسقلا

 مالعأ ةمجرتب تمتها يتلا بتكلا هباتك ةمدقم يف فنصملا ضرعتسا دقو

 امب فوصتلل تءاسأ بتكلا هذه نأب فرتعاو «ةقيرطلا نساحم ركذو «يلذاشلا

 كلت ركذ نودب مجارتلا ركذ ىلع صرحو «تاغلابم نم هيلع تلمتشا

 .''"اهيلع ضرتعي نم يضري ىتح تاماركلا
 : ىربكلا ةيلذاشلا تاقيط -6

 لاجرل همجرت (44) اهيف ركذ دقو «''”يمعطلا نيدلا يبحم وه هفلؤمو

 ةنس لبق هفيلأت نم ىهتنا دقو «فلؤملا رصع ىلإ يلذاشلا رصع نم ةيلذاشلا
 دق قزري يح نآلا ىلإ ١ : هنأ ميهاربإ يكز دمحم ةمجرت يف ركذ دقف (ه419١)

 .(ه419١) ةنس يفوت دق ميهاربإ يكز دمحمو «'' 7« نينامثلا زواج

© © © 

 )١( اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا ص:١١.

 )  0.ثحبلا دعب ةمجرت ىلع هل فقأ مل

 ) )9ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط :١8 .؟
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 :ةيلذاشلا قرطلاب فيرعتلا :ةيناثلا ةلأسملا

 «برغملاو ءرصم نيب ام «ةيمالسإلا دالبلا يف ةيلذاشلا قرطلا تعزوت
 راشتنا ىدم يف نادلبلا هذه تفلتخاو :"''ىرخألا نادلبلا ضعبو ماشلاو

 نادلبلا بسحب ةيلذاشلا قرطلا ميسقت نكميو ءاهل اهلوخد نمزو ءاهيف ةقيرطلا
 : ماسقأ ةثالث ىلإ اهب ترشتنا يتلا

 :ةيرصملا دالبلا يف ةيلذاشلا قرطلا :لوألا مسقلا

 .هرمع رخآ اهيف شاع يلذاشلا نوكل ةيرصملا دالبلا نع ثيدحلا تمدق

 ,ةقيرطلا يف هتفيلخ مهزربأ نم ناك نيذلاو «نيرخأتملا هذيمالت رقتسا اهبو

 .يسرملا سابعلا وبأ وهو «هتافو دعب اهل رشانلاو

 رمألا نأ الإ «هيلإ بستنت ةقيرط كانه نكت مل يلذاشلا نسحلا يبأ دهع يفو

 ةفالخ ىلإ ةجاحلا ىعدا يذلا يسرملا سابعلا يبأ هتفيلخ نمز يف فلتخا

 اهلمحتيو «رمتستو «لصنت نأ بجي ةلسلسو ةقيرط هذه نأو «يلذاشلا هخيش

 تلقتسا اهنأ ىلع لدي امم هخيش نع ديرم لك اذكهو «خويشلا نع عابتألا

 ةقيرطلل باستنالا رهظ هتقو يفو «ةيمالسإلا قرفلاو قرطلا يقاب نع اهسفنب
 .ةيلذاشلا

 هخيشل هتهباشمو «هتفالخ راهظإ ىلع يسرملا سابعلا وبأ صرح دقو

 وبأ لاق :هثراو ىلإ خيشلا نم سيدقتلاو ميظعتلا لاقتنا ينعي امم «يلذاشلا

 الإ كتبحص ام سابعلا ابأ اي :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق » :يسرملا سابعلا

 ةقيرطلا رشن يف يسرملا سابعلا وبأ دهتجا دقو «''”(تنأ انأو ءانأ تنأ نوكتل

 يبأ خيشلا مولع ثب يذلا وه١ :يسرملا نع هللا ءاطع نبا لاق «ةيلذاشلا

 : باتك يف قيبمزومو «رقشغدمو «رمقلا رزجو «نادوسلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا راشتنا رظنا (0)
 .178:ص ةيقيرفألا ةراقلا يف ةيفوصلا قرطلا ىلع ءاوضأ

 .١؟59:ص نئملا فئاطل 00



 ,دالبلا ىصقأ نم هيلإ سانلا راسو ءاهرارسأ ىدبأو ءاهراونأ رشنو «نسحلا

 اهرهظأو اهرصنو «لاجرلا هيديأ ىلع تأشنف «دان لك نم هيلإ نيعرسم اولبقأو
 باحصأو «باحصألا قافألا ىف ترشتنا ىتح «لاعفلاو لاقملاب

 ْ .''00( باحصألا

 هذيملت ىلإ مهحلطصم يف ةفالخلا تلقتنا يسرملا سابعلا وبأ تام املو

 ؛ةيلذاشلا ةقيرطلاب ةيمستلا ترمتساو «هلوح نيديرملا عمجتو هللا ءاطع نبا

 بلغأ تعرفت هنعف «يلذاشلا فوصتلا يف ةقلح مهأ وه هللا ءاطع نبا ربتعيو

 : ةيلذاشلا قرطلا

 نإف » : هَّللا ءاطع نبا ةيمهأ نع هثيدح ضرعم يف ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق
 «ةيمالسإلا راطقألا نم اهريغبو ءرصمب ةقيرطلا رشن ةيحان نم ىرخأ ةيمهأ هل

 فلخ هنأ كلذ .دوهعلا نيقلت ثيح نم ةقيرطلا دنس يف ةيمهأ هل ىرخأ ةرابعبو

 يف هدعب نم هذيم الت رشتنا مث «نوريثكلا هنع ىقلتف «دوهعلا ءاطعإ يف يسرملا
 ةيلذاشلا قرطلا عيمجو «ةيلذاشلا ةقيرطلاب اورشبيل ىرخألا ةيمالسإلا راطقألا

 تروقاي خيشلا ىلإ وأ «يردنكسلا ىلإ امإ دنسلاب عجرت رصمب نآلا ةدوجوملا
 يبرعلا برغملاب ةدوجوملا ةيلذاشلا قرطلا مظعم امأ «يسرملا ذيملت يشرعلا
 ."'"« هللا ءاطع نبا ىلإ دنسلاب عجرتف

 رصع يف تناك يتلا اهتوق ةيلذاشلل دعي مل هَّللا ءاطع نبا تام املو

 بازحألا يقلت يف اًروصحم سانلا مامتها يقب امنإو «ةثالثلا نيسسؤملا

 لوأ ترهظ ىتح ةيلذاشلا ةقيرطلا ىمسم الإ كانه نكي ملو ءاهظفحو «ةيلذاشلا

 :تيمسو «مألا ةقيرطلا نع تعرفت ةقيرط

 )١(  ننملا فئاطل ص:١178.
  030هفوصتو يردنكسل | هَّللا ءاطع نبا ص:05-1١.
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 :ةيئافولا ةقيرطلا -

 نب دواد نع ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ يذلا '''افو دمحم ىلإ بسنت يهو

 تدفوو «ةريبك ةيواز اهب أشنأو ءاهب جوزتف أ" 'هيمخإ ىلإ هجوت مث الخام

 يف هتيص راطو «ةدابعلاب لغتشاو ءرصم ىلإ راس مث ءاجاوفأ سانلا هيلع
 نب دمحأو افو نب يلع هادلو هدعب اهثرو مث «(ها/54) ةنس اهب تامو «ةرهاقلا

 ءاهسسؤم تيب يف اهتسائر لقتتت ةيلذاش ةقيرط لوأ ةقيرطلا هذه ربتعت و «"' فو
 ةقيرطلا سسؤم تيب يف ةروصحم ةقيرطلا هذه ترمتساو ؛«هئانبأ قيرط نع
 يمس ةرهاقلا دجاسم دحأ نإ ىتح «ءابآلا نع ءانبألا اهلقانتي ءافو دمحم

 ةيئافولا ةقيرطلا خويش نم اًخيش )١5( هب نفد هنأ ببسب (تاداسلا) دجسمب

 ءرشتنت مل اهنأ ةقيرطلا هذه ىلع ظحالملا نكل «''افو دمحمل عجري مهلك

 اهسسؤم تيب يف اهروهظ رصحنا امنإو ءاهرشنب نومتهي نيديرم اهل نكي ملو

 ."0افو دمحم

 ملو .يرصملا عمتجملا نم نكمتت مل ةيئافولا ةقيرطلا نأ ىلع لدي اممو
 دعب ةيلذاشلا ةقيرطلل اوبستنا عابتأ نم دجو ام وه مألا ةقيرطلا ةرهشك هنيب رهتشت

 فلأ دقف «ليزيغم نبا لثم «ةقيرطلا ةرصن يف اّبتك اوفلأو «ةيئافولا ةقيرطلا

 (ةيئافولا)» سأر «يلذاشلا يردنكسلا دمحم نب مجنلا دمحم نب ءافو دمحم :وه )١(

 دئاصق أشنأ «ةيردنكسالاب أشنو دلو «بهذملا يكلام «لصألا يبرغم ءرصمب .مهدلاوو

 تاماركلا عماج :رظنا .ها/19 : ةنس يفوت «(ةيداحتالا) نم هريغو ضرافلا نبا ةقيرط ىلع

 .7794/4:ةنماكلا رردلاو ١78« : ص ةيلعلا

 .1780 /١:نادلبلا مجعم رظنا .ديعصلا يف لينلا ئطاش ىلع ميدق دلب (؟)

 «يكلاملا «يلذاشلا «لصألا يردنكسلا «يشرقلا افو نب دمحم نب دمحم نب دمحأ :وه 2(

 .1717 :ص ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا .(ه8154) ةنس يفوت «نيدلا باهشب فرعيو

 .١؟9:ص ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا (5)

 ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو ١75-17١« : ص ةيلعلا تاماركلا عماج :ةقيرطلا هذه نع رظنا (0)

 .؟١7: ص



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعايتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 وهو (ةرخآلاو ايندلا ديسب ةظقي ءايلوألا عامتجا يف ةرهازلا بكاوكلا) باتك

 ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت) باتكو «ةيلذاشلا ةقيرطلا ةرصن يف باتك

 ءهمسا نم رهاظ وه امكو «عوضوملا سفن يف يطويسلا هفلأ يذلا (ةيلذاشلا

 ةقيرطلا) مساب ةلجسم ةقيرط مويلا رصمب ىلعألا يفوصلا سلجملا يفو

 .©7(ةيئافولا

 طقف ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلإ باستنالا نم هيلع وه ام ىلع رمألا رمتسا مث

 بستنت يرصملا عمتجملا يف ةريثك قرط ترهظف ةرخأتملا نورقلا تءاج ىتح

 ةيلذاشلا قرطلا ءامسأ تدرو دقو «ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلإ بستتت مث اهخويش ىلإ

 ةقيرط )١5( تغلبو رصمب ىلعألا يفوصلا سلجملا بيتك يف

 : ةرصتخم اهضعب ركذن «يلذاشلل

 :ةيسورعلا ةقيرطلا -

 ةنس سنوتب يفوت «يشرقلا فيرشلا سورع نب دمحم نب دمحأ ىلإ ةبسن »

 يف ةلجسم هتقيرطو ءرصم ىلإ هتقيرط تلقتناو «''”«ةرجهلا نم (875)
 ." 'رصمب ىلعألا يفوصلا سلجملا

 سماخلا ددعلا «ةرهاقلا ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم يف رشن رصم ىف ةيفوصلا قرطلا (؟)

 ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط :هيف هباحصأ ولغو يسورعلا ةمجرت رظناو :248١ ص نورشعلاو

 :1١١. ص

 بئاجعو 87١2:ص ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا (ه8١1١) ةنس ىفوتو ءرهزألا

 ةقيرطلا خيش نأ يفوصلا سلجملا باتك يف ءاجو 2777/١ :مالعألا و ,757 /؟ :راثآلا

 هتلاسر يمالسإلا فوصتلا بيتك :رظنا ميرك روصنم يلع يركف يلع :وه ةيرهوجلا
 2 ١1/ا/: ص يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأو 21/7 :ص ةيفوصلا قرطلا مومع ةخيشمل هئدابمو

 .ةرهاقلا -نيسحلا-ةيحلاصلا عراش17 :رصمب اهناوئع ركذو
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 : ةيفيفعلا ةقيرطلا -

 ةينمب دلو «يلذاشلا يقوزرملا يفيفعلا مالسلا دبع نب باهولا دبعل بسنت

 ء(ه1/5١١) ماع يفوتو اهب ملعتو ةرهاقلا لزن مث ءرصم ىرق ىدحإ فيفع

 .''”دصعلا اذه ىلإ رمتسا اًدلوم هعابتأ هل لمعو «ةرهاقلاب نفدو

 : ةيرهوحلا ةقيرطلا -

 «يلذاشلا يدلاخلا يرهوجلا ميركلا دبع نب نسحلا نب دمحأ ىلإ ةبسن

 سلجملا يف ةلجسم هتقيرطو «'"”"ةرهاقلاب نفدو ء(ه87١١) ةئس يفوت

 .""رصمب ىلعألا يفوصلا

 :ةيسيردإلا ةقيرطلا -

 برغملاب هتأشن «ينسحلا سيردإ نب دمحأ ىلإ ةيسيردإلا ةقيرطلا بستنت

 نب دمحأ لاق «ةيلذاشلا ةقيرطلا هنقل يذلا وه رضخلا نأ نوعّديو «ملعت ثيح

 يننقلف الا رضخلا هعمو ءاّيروص اعامتجا كَم يبنلاب تعمتجا » :سيردإ

 سردو رصم لخد ىتح دالبلا يف لقنت هنإ مث «"*" هترضحب ةيلذاشلا ةقيرطلا
 اهبو نميلا ىلإ هجوت مث ماوعأ ةدع اهيف ثكمو «ةكم ىلإ لحر مث ءرهزألاب

 تاماركلا عماج :رظنا يفيفعلا ىقابلا دبع نيدلا ءايض دمحم ورمع وه مويلا ةقيرطلا خيشو )1١(

 اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو «57١:ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو .«٠8١:ص ةيلعلا

 ددعلا «ةرهاقلا ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم يف رشن رصم يف ةيفوصلا قرطلاو :١78« ص

 .يقدلا-ينيهجلا عراش ”-ماع بئان :رصم يف اهناونعو 280 :ص نورشعلاو سماخلا

 .118:ص يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ :رظنا

 سرهفو 27٠9/١ :يتربجلل راثآلا بئاجعو 5/!١« :ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا ()

 .١/7١77:سراهفلا

 دبع :وه ةقيرطلا خيش نأ «ميهاربإ يكز دمحمل يمالسالا فوصتلا ةيدجبأ باتك يف ءاجو 2()

 .178:ص ةرهاقلا-ةيسابعلا-ةيوبلا عراش# :اهناونعو يرهوجلا دمحم ميحرلا

 .77: ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط (5)



 545 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو , يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 اهعبتي لازام يتلا راكفألاو بتكلا نم ديدعلا فلخ نأ دعب (ه ١7 57) ماع يفوت

 ءريسعو ةماهت يف ةلود هدافحأل تماق دقو «'”هيديرمو هعابتأ نم ديدعلا

 يتلا ةيفوصلا هتقيرط نكل «'"7(ه1151١) ةنس ىلإ (ه1104) ماع نم ترمتسا

 يفوصلا سلجملا يف ةلجسم يهف ءرصم يف الإ دجوت مل هيلإ ةبسنلاب تظفتحا
 نامثع وه نآلا اهخيشو لاموصلا يف كلذك ريبك دجاوت اهلو «"”رصمب ىلعألا

 رفاس «ةرونملا ةنيدملا نم هلصأ «يندملا رفاظ نسح دمحم ىلإ ةبسن يهو

 مث «ةيلذاشلا ةقيرطلا هنع ذخأو يواقردلا يبرعلا ىلع ذملتتو برغملا ىلإ اهنم

 فرعت يتلا هتيوازو هحيرض ثيح (ه15577١) ةنس يفوت اهبو ءايبيلب رقتسا

 .'”ةنيدملا ةيوازلاب

 مث .(ه١١؟55) ماع ايبيلب دولوملا «يندملا رفاظ دمحم هنبا هدعب هفلخو

 ةيلذاشلا ةقيرطلاو 2”: ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 2١87 :ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا )1١(

 .الا/ : اهم العأو

 .195/8:ركاش دومحمل يمالسإلا خيراتلا :رظنا (؟)

 نبا دمحأ نب يلاعلا دبع نب دمحم نب دمحأ نب ىفطصم نب دمحأ :وه ىيلاحلا اهخيشو (0)

 مومع ةخيشمل يمالسإلا فوصتلا بيتك :رظنا «يسيردإلا سيردإ ديسلاب ىنكملا «سيردإ
 .(75) ص ةيفوصلا قرطلا

 سيئر .ةيلحاسلا 'ريط ليع" ةنيدمب يمالسإلا زكرملا سيثرو سسؤم .كِدِح رمع خيشلا (4)
 سيئر بئان .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملعل ىلعألا سلجملا ىف ةيملعلا ثوحبلاو ءاتفإلا ةنجل

 ' ريط ليع" ةنيدم م(1947١) ديلاوم نم .اقباس ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطتل ىلعألا سلجملا
 ةيفوصلا خيرات ةعوسوم ' - :اهمهأ نم «تافلؤملا نم ديدعلا هل لاموصلا طسوب ةيلحاسلا

 .تنرتنالا نم ةذوخأم ةمجرتلا «ثيدحلا رصعلا يلا مالسإلا ردص نم

 ااا //ا77/777 151310011112. 1/117601210 عاتع/ 2 31/1 عواعال .35م11[71011251) < 09580.

 ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 7775-2778:ص ةيلذاشلا داروأ يف ةيلعلا ةحفنلا :رظنا (0)

 :5١95. ص
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 ءدالبلا يف لقنت مث «.(ه١؟54) ماع يف مولعلا ليصحتل سنوت ةنيدمل لحترا

 ىلإ لحر مث «سلبارطو ةرونملا ةنيدملاو ةيردنكسإلاو ةرهاقلا لخدف

 لوبنطساب يقبو «ةيلذاشلا ةيندملا ةقيرطلل ةيواز ىنبو اهب رقتساو «لوبنطسا

 ,عطاقلا ناهربلاو عطاسلا رونلا :اهنم بتك هلو )00617١'« ماع هتافو ىتح

 ةيلذاشلا ةيندملا ةقيرطلاو «لئاسرلا تابختنم يناعم كاردال لئاسولا برقأو

 ."'"رصمب ىلعألا يفوصلا سلجملا يف ةلجسم مويلا

 : ةيحقواقلا ةقيرطلا -

 هبسن لصتي «يجقواقلا ميهاربإ نب ليلخ نبا نساحملا وبأ دمحمل ةبسن يه
 ىلإ مدق «(ه775١) ماع ماشلا سلبارطب «يلذاشلا خيش شيشم نب مالسلا دبعب

 ىلإ عجر مث «ةنس (717) نم رثكأ اهب ماقأو رهزألاب ملعتو (ه774١) ةنس رصم

 ةقيرطب هرهظم ناكو » :هنع ليق ىتح ةيلذاشلا ترهتشا هنعو «ماشلا سلبارط

 ,'' ”« راطقألا رئاس يف هب ترشتناو ءراصمألاو نادلبلا يف اهب رهتشاف «يلذاشلا

 راونألا قراوشو «نآرقلا ريسفت يف نانجلا عيبر :اهنم «ةريثك تافلؤم هلو

 ." ”(ه1500) ماع ةكمب يفوت دقو «ةيلذاشلا ديناسأ يف ةيلجلا

 ةيلذاشلا ةقيرطلاو 57780-255414 : ص ةيلذاشلا داروأ يف ةيلعلا ةحفنلا :ىف هتمجرت رظنا )١(

 .178: ص اهمالعأو

 .«قوزرم فسوي دمحم :وه ةيئدملا ةقيرطلا خيش نأ يفوصلا سلجملا باتك يف ءاجو (؟)

 .54 : ص ةيفوصلا قرطلا مومع ةخيشمل هئدابمو هتلاسر يمالساإلا فوصتلا بيتك :رظنا

 سماخلا ددعلا «ةرهاقلا ةعماج بادالا ةيلك ةلجم يف رشن رصم يف ةيفوصلا قرطلاو

 .ةرهاقلا -ةضورلا لين لوأ-يارسلا عراش © :رصم ىف اهناونعو ١28:ص نورشعلاو

 .78١:ص ميهاربإ يكز دمحمل يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ :رظنا

 .189 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط ()

 اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو :2١89 ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط :يف هتمجرت رظنا (14)

 اهب نوكو رصم ىلإ اضر دمحم هنبا لقتنا هتوم دعبو 2١18/5 :مالعألاو :١158.« ص

 ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش ناردب دمحم دعس دمحم هذيملت هفلخ مث «ةيلذاشلا ةيجقواقلا ةقيرطلا

 .ةيرصملا رايدلاب ةيجقواقلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 : ةيمزعلا ةقيرطلا -

 ةيرصملا رايدلاب ديشر ةنيدمب دلو ,5"هئازعلا وبأ يضام دمحم ىلإ بستتنت

 مولعلا راد ةسردم نم جرخت املو «ةرهاقلا ىلإ هدلاو هب لقتنا مث «ه787١ ماع

 .نادوسلا ىلإ رفاسو ءرصم بونج يف ةموكحلا سرادم يف اًسردم لمع
 دقو ءرصم ىلإ داعف (ه17727) ةنس اهنم جرخأ ىتح تاونس ةدع اهب ثكمو

 ىلع قلطأو ءرصم بونج يف ناك امل (ه١١7١) ماع هتقيرط سيسأت نلعأ

 يف مث ءرصم بونج يف اًلوأ ترشتناو «(مئازعلا لآ ةعامج) مسا هتعامج

 مث ءرصمب رقتسا (ه1717) ماع اهنم يفن املو ءاهب اًميقم ناك امل ''”نادوسلا

 ةقيرط سيسأت يف هنذأتسي ةرهاقلا يف ةيفوصلا قرطلا خياشم خيش يلإ لسرأ

 ةلجم اهنم تالجم ةدع رادصإب ماقو «(ةيلذاشلا ةيمزعلا) مساب ةديدج ةيفوص

 ةنيدملا) ةلجم ردصأ مث «(ه1178) ماع ىتح (ه772١) ماع نم (حتافلا)

 ةيمزعلا هتقيرطل هتوعد يف رمتساو «(ه178١) ماع اهرودص أدب يتلا «(ةرونملا

 ." ”(ه1787١) ماع يفوت ىتح

 : ةيدماحلا ةقيرطلا -

 دلو «'*”يضارلا دماح نب نسح نب ةمالس ىلإ ةيدماحلا ةقيرطلا بستنت
 فوصتلا ةقيرط كلس و «ةرهاقلاب همولع ىقلتو ءقالوبب (ه585١) ةنس

 .يكلاملا قوزرم هخيش دي ىلع هرغص ذنم ةيلذاشلا

 )١( :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 2117/17 :مالعألا :يف هتمجرت رظنا 1١4.

 .لينلا رهن ةيالوو ءنادوسروبو ءموطرخلا :يف نادوسلا يف اهزكارمو هه

 هثدابمو هتلاسر يمالسإلا فوصتلا بيتك :رظنا «مئازعلا وبأ يضام دمحأ هنبا هفلخ 6(

 ج ٠١١ :اهناونعو «يمالساإلا فوصتلا ةيدجبأو ءالا :ةيفوصلا قرطلا مومع ةخيشمل

 .75١ص .ةرهاقلا-بعشلا سلجم عراش

 176 ه: ص ةيلعلا تاماركلا عماجو ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط : يف هتمجرت رظنا (4)

4 . 
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 ةقيرطلاب فارتعالا ىلعألا يفوصلا سلجملا ررق (ه1755) ةنس يفو

 نييعتلا اذه رثأ ىلعو «يضارلا نسح ةمالس اهخيشبو «(ةيلذاشلا ةيدماحلا)

 نادلبلاب ءافلخو «مصاوعلاب باون اهل نيعو «خيراتلا كلذ ذنم ةقيرطلا تعسوت

 يف ةيفوصلا تارضحلا مهل تماقو «نيدشرمو ء«ءابقنو «نيمدقمو «ىرقلاو

 «ةرهاقلا يف ةقيرطلل ةعباتلا دجاسملاو اياوزلا ءانبب ماق مث «.ةيرصملا دجاسملا

 كلت يف نيديرمو عابتأ اهل حبصأ ىتح «ةيرصملا ندملا رئاسو ةيردنكسإلاو

 ."'”ندملا

 «ةدام (8”7) نم نوكم «هيلع ريست اًنوناق اهل عضو يضارلا ةمالس نإ لب

 :(45) ةدام :نوناقلا اذه داوم نمو «هب مازتلالا ديرملا ىلع بجي اًنوناق ربتعي

 «هلعف وأ هب رمأ ام ىلع اليلد هنم بلطي الو «هخيش عزاني الأ ذيملتلا ىلع بجي »

 .""”( هللا ءانمأ خايشألا نإف

 «خيشلا نع عطقناو هدهع ضقن دقف هخيش ىلع ضرتعا نم » :(55) هدام و

 ."”"(ددملا باب هنع دسناو «خيشلل امزالم ناك ولو

 : ةيضيفلا ةقيرطلا -

 ءاول لماح : هتمجرت يف ءاج «يفونملا ضيفلا يبأ دومحم ىلإ بستنت يهو
 ةرهمج :لثم موقلا قيرط يف ةيوقلا فيناصتلا فنص .هرصع .يف ةيلذاشلا

 فوصتلا ىلإ لخدملاو «نيرئاسلا لزانم حرش يف نيكمتلاو «ءايلوألا

 .''”ةيضيفلا ةقيرطلا أشنأو «يمالسإلا

 )١( ةريسلا :رظنا الحامدية:١/199-١",

 .5:ص ةيلذاشلا ةيدماحلا ةداسلا ةقيرط نوناق (؟)

 .3: ص قباسلا عجرملا ()

 هئدابمو هتلاسر يمالسالا فوصتلا بيتك :رظناو 5”27:ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط (4)

 ركذو ؛١18:ص يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأو 274 : ص ةيفوصلا قرطلا مومع ةخيشمل

 .545 مقر ريبكلا يلياولا ةكس عراش لوأ -ةبقلا قئادح -ةرهاقلا :رصم ىف اهناونع



 « 41127 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 :ةيدمحملا ةقيرطلا -

 ةقيرط سسأو «'''هدلاو نع ةيلذاشلا هتقيرط ذخأو ءرهزألاب ملعتو «ةرهاقلاب

 ربتعتو «ةيدمحملا ةريشعلا وأ «ةيدمحملا َهَقي ةقيرطلا مساب تفرع ةيلذاش ةيفوص

 روداهلو .يمالسإلا ملاعلا يف لب ءرصم يف ةيلذاشلا قرطلا طشنأ نم هتقيرط

 .تالاجملا ةفاك يف ةيلذاشلا ةقيرطلل ةمظنملا ةوعدلا يف زراب

 :ةيلوزاحلا ةقيرطلا -

 ماق يذلا ءمااس هنبا هفلخو اها 4110 ماع يفوتو ؛ « رصم 0

 اب ف فيرعتلل تنرتنالا
 ةيلذاشلا فوصتلا ىف رثأ الو ءراشتنا اهل سيل ةريغص قرط كانهو

 : لثم « ضعبلا اهركذ نكل «يرصملا

 اهتلا ةقيرطلاو «'*”ةيوسيعلا ةقيرطلاو «"”ةيمالسلا ةقيرطلا

 ١1754. :ص مالسإلا يف دئاقعلا ةصالخ :رظنا )١«
 .هنم فيرعتلا ةدام لك و 1[2م:///.عدج م11 .همدت/(ة51-ة!5ه؟.طغاضت عقوملا اذه رظنا ()

 لاجر نم وهو هرمسألا ميلس نب مالسلا دبع ىلإ ةبسن' :لاقف ينازاتفتلا ءافولا وبأ اهركذ )( 

 م١ : ص رصم يف ةيفوصلا قرطلا " برغلا سلبارطب هحيرضو 0 نرقلا

 نرقلا يف سانكمب دلو « ىسيع نب دمحم ىلإ ةبسن ةبسن ' :لاقف «ينازاتفتلا ءافولا وب أ اهركذ 00

 مث «يلوزجلا خيشلل ةيلذاشلا ةيلوزجلا ةقيرطلا لخأ دقو « شكارم ميلقإب نفدو ( عساتلا

 ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم يف رشن رصم يف ةيفوصلا قرطلا ' هيلإ ةبوسنملا هتقيرط أشنأ
 48١. :ص نورشعلاو سماخلا ددعلا «ةرهاقلا

 - ىصقألا برغملا نيفد يماهتلا يديس ىلإ ةبسن' :لاقف «ينازاتفتلا ءافولا وبأ اهركذ )0( 

 00ه(
 ء ةيم
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 ."!ةيمشاهلا ةقيرطلاو «"'"ةيفاصحلا ةقيرطلاو «'"ةيشودنحلا ةقيرطلاو
 :ةيبرغملا دالبلا يف ةيلذاشلا قرطلا :يناثلا مسقلا

 .يقيرفإلا لامشلا يف ريبك دجاوت ةيلذاشلا قرطلل نوكي نأ بيرغب سيل

 يف هتايح بلغأ شاعو «ىصقألا برغملا يف يلذاشلا نسحلا وبأ دلو دقف

 شعي ملو «ةنس (59) هرمعو رصم ىلإ ةيبرغملا دالبلا نم جرخ دّقف «سنوت
 يف اهاضق ىتلا ةليوطلا نينسلا هذه تناكف ءةنس )١5( الإ رصم يف اهدعب

 لب «دالبلا كلت يف هتقيرط نورشني هل «نيديرم دوجوب ةليفك برغملاو سنوت

 عجرت ىصقألا برغملا ىلإ ايبيل نم ةيبرغملا دالبلا يف ةيفوصلا قرطلا بلغأ نإ
 قرطلا بلاغو» :؟*”فولخم دمحم لاق ؛ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلإ اهرثكأ

 ا*'« هتقيرط ىلإ عجرت ةروهشملا

 سماخلا ددعلا «ةرهاقلا ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم يف رشن رصم ىف ةيفوصلا قرطلا " -

 8١. :ص نورشعلاو

 "ىصقألا برغملا نيفد «شودنح نبا ىلإ بسنت' :لاقف «ينازاتفتلا ءافولا وبأ اهركذ )١(

 سماخلا ددعلا «ةرهاقلا ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم ىف رشن رصم يف ةيفوصلا قرطلا

 8١. :ص نورشعلاو

 ركذو 218١ :ص يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ) هباتك يف ميهاربإ يكز دمحم اهركذ (؟)

 .يفاصحلا رارسألا وبأ دمحم :اهخيش

 ركذو 2١8١ :ص يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ :هباتك يف ميهاربإ يكز دمحم اهركذ (“)

 سيردإ حاتفلا دبع :اهليكو

 نم «ةيكلاملا مجارتب ملاع :فولخم ملاس نبا ىلع نب رمع نب دمحم نب دمحم :وه 00

 رهتشا «هيف سردو «ةنوتيزلا عماجب ملعت (سنوتب) ريتسنملا يف هتافوو هدلوم «نيتفملا
 مالعألا :رظنا .(ه17556١) ةنس يفوت «ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش هباتكب

 .ىم7؟ // :يلكرزلل

 يتلا ةيفوصلا قرطلا عيمج داكت " : ريغصلا ديجملا دبع لاقو «2141/ ١/ : ةيكزلا رونلا ةرجش )0(

 حالصإ ةيلاكشإ :رظنا *يلذاشلا نسحلا يبأ فوصت ىلإ اهتبسن يعدت ةيلذاشلا روهظ تلت

 .58 :ص يمالسالا ركفلا



 2 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتا رهشاو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ؛سنوت يف يلذاشلا مهكرت نيذلا ذيمالتل لا

 بلعلا اذه يف ملكتي ناك » : ىسرملا نمابعلا وبأ لاق «' اهب يقسو برملاب

 .يلقصلا نسحلا وبأ خيشلا هبحاصو «نسحلا وبأ خيشلا :خويش ةئثالث

 ." (ه144) ةنس يفوت "”«انأو

 ماقأ نم : مهنم «لاجر هدي ىلع أشنو » : ي ىردنكسلا هللا ءاطع نبا لاقو

 هَّللا دبعو «نيقيدصلا رباكأ نم اكو .يلقصلا نسحلا يبأك : برغملاب

 47( هللا ءايلوأ رباكأ نم ناكو , ىبيبحلا

 .ةقراشملا دنع هدجن ال يلذاشلا ذيمالت نع ليصفتب برغملا ةيلذاش درفنيو

 الو 2”"ةيسنوتلا دالبلاب اوماقأ مهلك يلذاشلل اًذيملت نيعبرأ يناتنهلا ركذ دقف

 00 رصمب ةيلذاشلا بتك يف ركذ ذيمالتلا ءالؤه رثكأل لج وي

 ةيسنوتلا دالبلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا مهيف تلغ نيذلا ذيمالتلا ءالؤه نكلو

 يتلا قرطلل انثحب دنعو ءرداصملا هذه يف ركذ ام ريغ هريبك رثأ مهل نكي مل

 ىصقألا برغملا ىلإ ايبيل نم ةيبرغملا دالبلا يف ةيلذاشلا ة ةقيرطلا نع تعرفت

 : نيقيرط نم عرفتت قرطلا عيمج نأ دجن
 ." يلوزجلا قيرط نع :لوآلا قيرطلا : 390)

 ١( :ص ةيلعلا رخافملا و «78 : ص رارسألا ةردو «176 : ص نئملا فئاطل 77.

 . 6 : ص ننملا فئاطل 0ع

 .الا/ :ص ةئيذوب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأو «؟ 5 :ص نيمثلا ردلا (9)

 .58 7307 : ص ةيلعلا رخافملا رظناو ١156-2155 :ص ننملا بفئاطل (5)

 : ص ةنيذوب دمحمل يلذاشلا نسحلا وب ءأو 074 + : ص نيمثلا ردلا باتك بحاص مهدرس دقو )0(

 .اذج ةرصتخم ةمجرت دحاو لكل اوركذو اوال

 16-281 : ص ةئيذوب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأو 1١-257 : ص نيمثلا ردلا رظنا ()

 .هتمجرت نع ثيدحلا دنع يلذاشلا ذيمالت يف مهنع مالكلا ليصفت رظناو

 ١17١. :ص برغملا خيرات يف اياوزلاو تاطابرلا :رظنا 69



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا « مخك رت

 .قورز دمحأ قيرط نع :يناثلا قيرطلا
 تبستناو «يلذاشلا نسحلا يبأ نع عرفت نم مدقأ ناربتعي ناقيرطلا ناذهو

 ةيلوزجلا ةقيرطلاو «ةيلذاشلا ةيقورزلا ةقيرطلا ليقف «ةيلذاشلا نود ةقيرط هل

 برغملا يف ةيلذاشلا قرطلا نم ريثك تجرخ نيتقيرطلا نيذه نعو «ةيلذاشلا

 عمتجملا نوكر انفرع اذإ ةصاخ ءاهرصح بعصي ثيحب ةريثك يهو «يبرعلا

 لودلا ةهجاوم نع داعتبالاو ,فوصتلا ةايح ىلإ سلدنألا طوقس دعب يبرغملا

 :اهنم رهتشا ام ركذن نكل «ةينارصنلا

 :ةيلوزجلا ةقيرطلا نع ةعرفتملا قرطلا - ١

 يلوزجلا دواد نب ناميلس نب دمحم ىلإ ةيلوزجلا ةقيرطلا بستنت

 مث «ساف ةنيدمب سردو «ىصقألا برغملا يف (ه807) ةنس دلو «'!'يلذاشلا

 .«سدقملا تيبو «ةنيدملاو ةكم يف اهاضق نينس عبس تدتما ةليوط ةحايسب ماق

 بزح) اًضيأ هلو «(تاريخلا لئالد) روهشملا هباتك فلأو .ساف ىلإ داع مث

 .ةيماعلاب (يلوزجلا بزح) و (حالفلا

 ماع تام هنأ اوركذ دقف «ءضومغلا نم ريثك يلوزجلا ةايحب طيحيو
 '"'( رظتنملا يمطافلا يدهملا هيف ىأر هنأل ١ يلاولا لبق نم اًمومسم (ه800)

 رأثي نأ ىلع ممص -هخيش توم دعب ةوبنلا ىعدا دقو -هذيم الت دحأ نأ نوركذيو

 .هبورح يف هعم توباتلا اذه لمحو توبات يف يلوزجلا هخيش نفدف «هخيشل

 .كيملتلا كلذ تام امل ءةئنس )١5١( دعب الإ هنفدي ملو

 ىلإ بستنت «ةيلوزجلا مساب فرعت «ةيلذاش ةقيرط سسؤم يلوزجلاو

 ةملعمو 21951١ /7:مالعألاو « 4-5594 517/7: ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد : يف هتمجرت رظنا )01(

 خيراتو 27٠ :ص ىيلوزجلا مامإلاب يلومشلا فيرعتلاو 284/7” :يمالسإلا فوصتلا

 .57 :ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا

 .55/8/5”:ةيمالسالا فراعملا ةرئاد (؟)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبآ : لوألا باىبلا

 دمحم هّللا دبع يبأ قيرط نم بستنت يهف «يسرملا قيرط ريغ نم يلذاشلا
 نم يلذاشلل ةبستنملا ىرخألا قرطلا لكو يلذاشلا نسحلا يبأ نع '”يبرغملا

 اهعابتأ ددري و «يلذاشلا نع يسرملا نع ديحولا اهقيرط يلوزجلا قيرط ريغ
 ريخألا عبرلاو يه ةدحاو ةرم تاريخلا لئالدو «ةرم فلأ رشع ةعبرأ ةلمسبلا

 هتقيرط نع تعرفت دقو ؛« "”[ًديرم )١1770( نع تام هنإ لاقيو «''”نآرقلا نم

 :اهنم «برغملا يف قرطلا نم ةلمج

 ] :ةيواسيعلا ةقيرطلا -

 دتما دقو «''”يراتخملا ىسيع نب دمحم هللا دبع يبأ اهسسؤمل ةبسن

 .©"!ايبيلو ءسنوتو «رئازجلاو ءىصقألا برغملا يف اهذوفت
 .ةيبرغملا ندملا مظعم يف ةينيد مساوم ىييحت ةيواسيعلا ةقيرطلاو

 نوفوطيف اهريغو «لوبط نم مهتاودأب نيبوحصم ١ عراوشلل نوجرخيف

 «نورمزيو «نولبطي ءءاسملا ىلإ حابصلا نم راهنلا قرغتسي اًفاوط ...ةنيدملاب
 ءاهتوم لبق زعملاو «منغلا موحل نوسرتفيو ...ةحار الو روتف نودب نوصقريو

 نسحل يبرغملا فوصتلا يف ثوحبو 257 :ص يلوزجلاب يلومشلا فيرعتلا :رظنا )١(

 مل يبرغملا دمحم هللا دبع وبأو «يلذاشلا ىلإ يلوزجلا دنس اقاس دقف 5١7 : ص بالج

 اذه مهيف سيل هليحر دعب سنوت يف اوقب نيذلا نيعبرألا يلذاشلا ذيمالتو ؛ةمجرت هل دجأ
 .مسالا

 .458/”:ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد (؟)

 .5/١15:مالعألا :رظنا ()

 ؛ةيبرغملا سانكم ةنيدمب ةيلذاشلا ةقيرطلا رشن « ىسانكملا يراتخملا ىسيع نب دمحم :وه (8)

 ةيلذاشلا ةقيرطلا خيراتو «7/7١٠:فوصتلا ةملعم :رظنا .(ه457) ةنس سانكمب يفوت

 .1 83 : ص اهروطتو

 داروأ يف ةيلعلا ةحفنلاو 1١١5« :ص بالج نسحل يبرغملا فوصتلا يف ثوحب :رظنا (5)

 «اًجذومن ةيواسيعلا ةقيرطلا يبرغملاب فوصتلا ىلع ءاوضأ :باتكو «غ535 : ص ةيلذاشلا

 ١150. :ص ةيقورزلاو قورز دمحأو



 « دقنو ضرع », ةيلذاشلا « 5

 .ءامدلاب مهبايثو «مهنادبأ ثولتتف ءاهءاشحأ اوقزميو ءاهنوطب اورقبي نأ دعب

 ."'"6 ةثولملا موحللا كلت نولكأيو

 : ةينازولا ةقيرطلا -

 يفوت 7” شيشم نبال بستنيو .«ينازولا فيرشلا هللا دبع اهسسؤمل ةبسن

 هدلو مث ءدمحم يماهتلا هدلو ةقيرطلا ةخيشم يف هفلخو ء(ه89١١) ةنس

 ."”بيطلا رخآلا

 نأ ناسناإلل يغبني نازو لهأ انتداس نإ » :اولاق ىتح ةقيرطلا عابتأ ىلغ دقو

 يف عقي هنإف مهعم بدألا نسحي ملو مهطلاخ نم لك نإف «لاب ىلع مهنم نوكي
 وأ مهطلاخ نم لكف فراعملاو ءرارسألا ىلع ةريبك ةريغ مهلو ءاًعيرس ررضلا

 ذوفن دتماو 6*2 بلسلا نم هيلع فاخي هنإف هيف مه يذلا عضوملا ىلع رم

 ."”سنوتو رئازجلاو برغملا يف ةينازولا
 :ةيرصانلا ةقيرطلا -

 ةنس ىفوتملا «يرصانلا يعردلا رصان نب دمحم اهسسؤمل ةبسن

 ىرخألاو يلوزجلا نع فوصتلا يف هيتقيرط ىدحإ ناك يذلا ''"(ه86١1)

 رم ىلع ةقيرطلا رشن يف اوعس رثك اًخويش جرخأ يرصانلا تيبلاو «"”قورز نع

 ) )1١/؟ يمالسإلا فوصتلا ةملعم :رظنا «85 :ص يمالسإلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ ٠١7.

 .7/7١١:فوصتلا ةملعم (؟)

 .يناجيتلا دمحأ فوصتلا ذخأ اذه بيطلا نعو 2«8/5١١:فوصتلا ةملعم (6*)

 .8/7١1؟:يمالساإلا فوصتلا ةملعم (5)

 ةيلذاشلا ةقيرطلا خيراتو 2١١5 :صص بالج نسحل يبرغملا فوصتلا يف ثوحب :رظنا (4)

 5١. : ص اهروطتو

 .87 :ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيرات :رظنا (5)

 ةيقورزلاو قورز دمحأو 2١١60 :ص بالج نسحل ىبرغملا فوصتلا ىف ثوحب :رظنا 60

 ْ ١17. ١ : ص



 2480 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 «برغملا ءاحنأ ةفاك يف ةيرصانلا ةقيرطلا ترشتناو «''"نامزلا نم دوقع
 .© ئازجلاو

 نإ ىتح اهروصع رم ىلع عدبلا نم ريثك يف ةيرصانلا ةقيرطلا تعقو دقو

 ةقيرطلا اهيف تعقو يتلا عدبلا هيف ركذي اًباتك جرخأ تيبلا اذه دارفأ ضعب
 «ةيرصانلا ةيوازلا يأ (اياوزلا مأب عدبلا نم ثدح اميف ايازملا) وهو «ةيرصانلا

 ."”ةعدب (10) نم اًوحن هيف ركذ

 : ةيعابتلا ةقيرطلا -

 «شكارم ديلاوم نم «عابتلا قحلا دبع نب زيرعلا دبع اهسسؤمل ةبسن

 مث «ةقيرطلا ىلع يلوزجلا هخيش ةفيلخ وهو .يرجهلا عساتلا نرقلا طساوأ

 ةليل لك يف يلوزجلا داروأب مهمزلي نوريثك عابتأ هل ناكو ءهل ةقيرط أشنأ

 ."”(ه414) ماع يفوت هللا لوسر دمحم ِهّللا الإ هلإ ال ةداهش مهنقليو

 : ةيئاوزغلا ةقيرطلا -

 ,0(ه967)ةنس ىفوتملا «يناوزغلا لاجع نب هللا دبع اهسسؤمل ةبسن

 هل ناكو «هل ةيواز حتف يف هل نذأ مث «نينس رشع عابتلا زيزعلا دبع ىلع ذملتت

 ةقيرطلا أشنأ هخيش تام املو «هرس ثراو هنإ ليق ىتح عابتلا دنع ةريبك ةناكم

 نم ةدونسملا ةيلذاشلا ةقيرطلا هذه نأ اوملعا » :اهحدم يف لاقو «ةيناوزغلا

 .ةوقلاو ءعارسإلاو ءزعلاو «دييأتلاب كي دمحم انيبن ىلإ خيش ىلإ خيش

 .1١-11/7١51:يمالسإلا فوصتلا ةملعم باتك يف خويشلا ءالؤه رظنا (1)

 بالج نسحل يبرغملا فوصتلا يف ثوحب و 247” : ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيرات (؟)

 .5١ا/ :ص ةيقورزلاو قورز دمحأو ؛6١١4 :ص

 .87/7١:ىمالساإلا فوصتلا ةملعم (*)

 ."8 :ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيراتو 249/7 :يمالسإلا فوصتلا ةملعم :رظنا (5)

 ؛«١4 :ص اهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيراتو 2٠١5 :ص يمالساإلا فوصتلا ةملعم :رظنا (5)

 .(ه97205) هتافو ةنس 7١١ : ص يبرغملا فوصتلا يف ثوحب باتك يفو



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا « 44 ر/

 هتمهمو هترظنو ةعئاش هتمكح تناك اهظفحو اهمظعو اهتئاص نم .ةردقلاو

 .207( ةذفان

 قلح يف كرحت نم ىأر اذإ ناكو » :هعابتأل هتيبرت ةقيرط يف نوركذيو

 ."”ىصقألا برغملا دالب ىف هتقيرط ترشتنا دقو 7( لاحلا ىف

 :ةيواقرشلا ةقيرطلا -

 قيرطو ,يلوزجلا نع قيرط ,يلذاشلا فوصتلا يف ناقيرط هلو ء.(اه١٠١٠)

 زيزعلا دبع نع يناوزغلا هللا دبع قيرط نم ةيلوزجلا هتقيرط ذخأو «قورز نع
 ءرشع يداحلا نرقلا رخآ يف مهتيص عاذو «حالفلا بزح يواقرشللو «عابتلا

 .(0.ةسايسلاب لاغتشالل اوهجتاو

 ةقيرطلا :لثم ىيلذاشلا يلوزجلل بستنت ةريغص ىرخأ قرط كانهو

 ."”ةيركبلاو «ةيحالفلاو «''"ةينايزلا ةقيرطلاو «'”ةيلاصنحلا

 يف ثوحب هباتك يف ميشخ يمهف يلع هلقن ٠١ : ص ةيهلالا تاذلا رس يف ةيلزلا ةطقنلا )١(

 ثوحب هباتك يف يناوزغلا ةمجرت يف ميشخ يمهف يلع لاطأ دقو 55١« :يبرغملا فوصتلا

 5١١-5١5. :ص يبرغملا فوصتلا يف

 5١7. :ص يبرغملا فوصتلا يف ثوحبو .49 :ص رشانلا ةحود (0)

 5١5. :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا ()
 ةيلذاشلا ةقيرطلا خيراتو 21١١ ١-8/7١١1:يمالسالا فوصتلا ةملعم :يف هتمجرت رظنا (5)

 6١. :اهروطتو

 فوصتلا يف ثوحب :رظنا .برغملاب ترشتنا «يلاصنحلا ديعس نب دمحأ اهسسؤمل ةبسن (5)

 ١١5. :يبرغملا

 .رئازجلل يبرغلا بونجلا يف ذوفن اهل ناكو «نايزوب نمحرلا دبع نب دمحم اهسسؤمل ةبسن (3)
 1١١5. :ص بالج نسحل يبرغملا فوصتلا يف ثوحب :رظنا

 يلومشلا فيرعتلاو 217 :ص بالج نسحل يلوزجلا ناميلس دمحم باتك :رظنا 60

 .00 :ص ىيلوزجلاب



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو . يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 : ةيقورزلا ةقيرطلا نع ةعرفتملا قرطلا -"

 يف (ه847) ةنس دولوملا «قورز دمحأ ىلإ ةيقورزلا ةقيرطلا بستنت

 .هرمع رخآ يف ايبيلب رقتسا مث أشنو ملعت اهبو «ساف ةنيدمب ىصقألا برغملا

 اورثأت نيذلا هيديرمو «هذيمالت دي ىلع الإ ةلماك ةروصب ةقيرطلا هذه رهظت ملو

 ''"اًفلؤم نينامثلا تزواج يتلا «ةريثكلا هبتك يف ةثوثبملا هراكفأو «هميلاعتب

 «''”يقيرفإ لامشو «ةيبرغملا نادلبلا نم ريثك يف ةيقورزلا ةقيرطلا رشتنا دقو
 : هنع تعرفت ىتلا قرطلا كلت نمو

 : ةيركبلا ةقيرطلا -
 دعب رصمب اهأشنأ دقو «(ه409) ةنس ىفوتملا يركبلا نسحلا وبأ اهسسؤم

 ةقيرطلا نكل «"'"ةكم يف هب ىقتلا امل ةرشابم قورز دمحأ نع دهعلا ذخأ نأ
 .ةيلذاشلا قرطلا نم اهسفن دعت الو «يلذاشلل بسنت ال مويلا ةيركبلا

 :ةيواسيعلا ةقيرطلا-

 اهل ةيواسيعلا نكل يلوزجلا نع ةعرفتملا قرطلا يف اهنع مالكلا قبسو

 .'”قورز نع رخآ قيرط

 : ةيدشارلا ةقيرطلا -

 ىمستو «(ه١97) ةنس ىفوتملا «يدشارلا فسوي نب دمحأ اهسسؤم

 برغملا يف هتقيرط رشتنتو «'””هتوبن اوعداف هباحصأ هيف ىلغ دقو «ةيفسويلاب

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم ثحبم يف اهضعبب فيرعتلا قبس )1١(

 .44 :صص ةيحالصإلا هؤارآ قورز دمحأ خيشلا :باتك يف ندملا هذه رظنا (؟)

 قورز دمحأ :باتكو 2.49 :ص ةيحالصالا هؤارآ قورز دمحأ خيشلا باتك :رظنا ()

 )١50(. ص ةيقورزلاو

 ١56. :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا (5)

 ٠١١. :ص يمالسإلا فوصتلا ةملعم :رظنا (4)



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا

 ,90©2 ئازجلاو ىصقألا

 : ةيزاغلا ةقيرطلا -
 يف رشتنتو .«(ه9775) ةنس ىفوتملا «يزاغلا مساق نسحلا وبأ اهسسؤم

 .") ءازجلاو ىصقألا برغملا

 : ةيليهسلا ةقيرطلا -

 7 نازل ىصقألا برغملا

 :ةيزازركلا ةقيرطلا -

 40 ءدمحألاب

 : ةينايزلا ةقيرطلا -

 (ه55١١)ةنس ىفوتملا «نايز يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم اهسسؤم

 ةقيرطلا قرطلا هذه رهشأ نمو «ةيقورزلا نع ةعرفتملا قرطلا ضعب هذه
 .اهنع تعرفت يتلا قرطلا اًركاذ اهنع لصفأ فوسو «ةيواقردلا

 :ةيواقردلا ةقيرطلا-

 دقو «''”يواقردلا دمحأ نب يبرعلا دمحم ىلإ ةيواقردلا ةقيرطلا بستنت

0 

 ١56. :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا ()

 ١55. :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا (*

 ١55. :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا (9

 ١155. :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا (4)

 ١1517. :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا (6)

 : ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإو 2١78 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط يف هتمجرت رظنا ()

 ةملعمو (2777/4:مالعألاو ١578., :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو « 5

 .710 /7”: فوصتلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بايبلا

 لصتت يذلا لمجلا يلع هخيش دي ىلع ةيلذاشلا ةقيرط يواقردلا يبرعلا كلس

 هتقيرطل ةوعدلل ندملاو ىرقلا يف نولقنتي هعابتأ ناك دقو .''"قورزب هتلسلس

 ىلع ةبيرغو حطش اهلك رومأب مهمايق عم «ةيعامجلا ركذلا تاقلح ةماقإو
 يف تاطلسلا لعج امم «ةيبرغملا ةيفوصلا قرطلا دنع ىتح يبرغملا عمتجملا

 يبرعلا ذيملت ةبيجع نبا مهنم ناكو .«مهنجسب موقت ىصقألا برغملا

 يواقردلا يبرعلا راشأ دقو «''”كلذ ببسب هنجس ةصق ىكح يذلا «يواقردلا

 ذإ «سانلا نم مهبيصت ةبيصم نم ءارقفلا ىلع فاخأ تنكو » : هلوق يف كلذ ىلإ

 لهأ نأ ينملعيل اًمئاخ ءاج دق ءارقفلا ضعبب ذإو ...مهيلع طسبلا لاح ناك

 ." 6... ءارقفلا انناوخإ نم تردص دق ةعشب اًرومأ اوبتكي نأ اوقفتا دق مهتيرق

 نإ لب «يبرغملا عمتجملا يف ةيلذاشلا قرطلا ربكأ نم ةيواقردلا ةقيرطلاو
 يواقردلا يبرعلا ربتعيو «'؛””ةيواقردلا ةقيرطلا مساب الإ نآلا فرعت ال ةيلذاشلا

 «ملاعلا ءاجرأ عيمج يف يلذاشلا نسحلا يبأ ةقيرطل رثؤملاو يقيقحلا رشانلا وه

 مهرمأو «رهاظلا ءاملع نم مهريذحتو «مهتلسارمو «هيديرمل ةعباتم هل ناكو
 باتك يف تعمج ىتح مهل هلئاسر ةرثك نم كلذ ىلع لدأ سيلو «درجتلاب

 ىلع جرخت دقو «'*””ةلاسر (؟77) تغلبف (ةيفوصلا بهذم يف ةيدهلا روشب)

 ء(ه17159١) ةنس هتوم دعب هتقيرطل ةوعدلاب اوماق نيذلا نيديرملا نم ريثك هيدي

 ةيواقردلا ةقيرطللو «' "هلك ملاعلا ءاحنأ يف هتقيرط رشن يف زراب رود مهل ناكو

 .57؟ : ص ةبيجع نبال تسرهفلا باتك رظنلا ()

 .67 :ص هل تسرهفلا رظنا (؟)

 .184 :ص ةيدهلا روشب ()

 .187” :ص قحلا ىلإ ةلحر :رظنا (4)

 تاحوتفلا :رظنا .هذيمالت ءامسأو ءاهراشتناو «ةيواقردلا هتقيرط نع ىسافلا دمحم لصف (0)

 1١5-50, :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا

 .؟17/10/-776 /؟ :يمالسإلا فوصتلا ةملعم يف مهدوهجو هذيمالت ءامسأ تركذ (5)



 دقو ضرع ٠ ةيلذاشل
 : قرطلا هذه نمو «برغملا دالب يف ةرشتنملا عورفلا نم ريثك

 : ةينانبلا ةقيرطلا -

 ةنس ىفوتملا «ينانبلا هللا دبع نب دمحم نب ركب يبأ ىلإ ةبسن

 ,'""ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ هنعو غابدلا دحاولا دبع ذيملت وهو 6"2(ه1785)

 جرخف «سانلا عفنل جرخي مل نإ بلسلاب هددهف ِةلك يبنلا ىأر هنأ نومعزيو
 ىلع حرش :اهنم «فوصتلا يف تافلؤم هلو «”0هّللا لوسر نذإ نع سانلل

 «ةيسدقلا تاحوتفلاو «كولملا كلام ىلإ كولسلا جرادمو «ةيئاطعلا مكحلا
 ,«9بتكلا نم اهريغو

 : ةيندملا ةقيرطلا -

 نع ثيدحلا دنع هنع ليصفتلا قبسو «يندملا رفاظ نسح دمحم ىلإ ةبسن

 هنع ذخأو يواقردلا يبرعلا ىلع ذملتت هنأ كانه ءاجو ءرصم ىف ةيندملا ةقيرطلا

 هحيرض ثيح (ه7١؟71) ةنس يفوت اهبو ءايبيلب رقتسا مث «ةيلذاشلا ةقيرطلا

 «يسافلا دمحم ةقيرطلا ذخأ هنعو «'”'ةنيدملا ةيوازلاب فرعت يتلا هتيوازو

 .ركذلا ىتآلا

 : ةيسافلا ةقيرطلا-

 ةيندملا ةقيرطلا ذخأ «يسافلا دوعسم نب دمحم نب دمحم ىلإ ةبسن

 يف هدلو هل مجرتو 274 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو «1497 : ص ةيلعلا تاماركلا عماج (1)

 ١4٠-١16١٠. :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :هباتك

 ١5٠. :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (؟)

 ١84. :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (0)

 ١57. :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :رظنا (4)

 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 7775-2778 :ص ةيلذاشلا داروأ يف ةيلعلا ةحفنلا :رظنا (0)

 يقلت نع ثيدحلا يف يسافلا دمحم هذيملت لصف دقو ١147 : ص قحلا ىلإ ةلحرو «8

 : رظنا .ةيبرغملا نادلبلا يف يندملا ةقيرطلا راشتناو «يوقردلا نع ةيلذاشلا يندملا هخيش

 .5-50؟5 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتنلا



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بأابلا

 ةنس يندملا رفاظ نسح دمحم هخيش نع ةيلذاشلا ةيواقردلا ةيوالعلا

 «ةقيرطلا رشنو «داشرالاب هل نذأ ىتح «ةنس (1) هيلع ذملتتو «2700ه1747)

 .'”« يح يلو لك ةبقر ىلع اذه يمدق ١ :لاق نأ هسفن دنع هتناكم نم غلبو

 ,"0(باجعلا بجعلا ترهظأل ةعيرشلا ديقب ديقم ينأ الول ءهّللاو» :لاقو

 ."”(نيفراعلا ةياهنو نيدلا بتارمو) «(مسلطملا زنكلا) :هبتك نمو

 نادلبلا يف هتالقنتو «هتاحايس ةرثكب يسافلا دمحم دمحم رهتشا دقو

 ريمألاو «يناهبتلا فسوي :مهرهشأ نمو «هعابتأو هوديرم رثكف «ةيمالسإلا

 ملاعلا نادلب نم ريثك يف ريبك دجاوت اهلو «”يرئازجلا رداقلا دبع
 0 مالسإلا

 ةخيشم ترمتساو «ةقيرطلا ىلع هنبا هفلخ (ه789١) ةنس ةكمب يفوت املو

 سمش وهو هدلو ديفح اهالوت ثيح رضاحلا رصعلا يف ىتح هتيب يف ةقيرطلا

 ةخيشم ىلوتو 2«(ه1140) ةنس ةكمب دولوملا «"”يسافلا يكملا دمحم نيدلا

 ) )1١ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا :رظنا : 4 ١.

 .177 :ص ةيلعلا تاماركلا عماج (؟)

 ”١7. :ص قباسلا عجرملا 6*)

 .5؟؟ :ص ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا (84)

 “١7. :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلاو «"ل7 /١:ءايلوألا تامارك عماج :رظنا (5)

 .دنهلاو «نيبلفلا :يف يمالسإلا ملاعلا نادلب نم ريثك يف مويلا ةيسافلا ةقيرطلا ترشتنا ()

 دمحم ظيفحلا دبعل ابروأ يف نوملسملا :رظنا .ايقيرفأ لامشو «ةيبرعلا دالبلاو «ناتسكابو

 دقو «ةيلذاش كانه ةيفوصلا قرطلا بلغأ نأ ذإ اكناليريس يف ريبك دجاوت اهلو .4 : ص

 25159 :ص ةيسافلا ةيفوصلا مالعأ :رظنا .(م١198١) ةنس مهل اًسيئر نيدلا سمش اوبختنا

 فوصت نأو «ةيطرشيلا ةقيرطلاب اهتقالعو ةيسافلا ةقيرطلا نع ةيطرشيلا ةمطاف تثدحت دقو
 .778 : ص يتايح يف ةريسم :اهباتك :رظنا .ةيسافلا ةقيرطلا ىلع فوصت وه اكنالريس ةلود

 يف دمحم ظيفحلا دبعل ابروأ يف نوملسملا :باتك يف يسافلا دمحم هيبأ دج ىلإ هدنس رظنا 0

 .باتكلا ةم ذقم



 يفوصلا سلجملا ندنل ةنيدم يف أشنأو 2(ه8/8١*7) ةنس ةيسافلا ةقيرطلا

 عمجأ دقو «ةيفوص ةئيه (8١)و «ةيفوص ةقيرط (55) مضي وهو «يملاعلا

 قيقحتل سلجملا اذه ءارو نم ىعسي وهو «هتعيابم ىلع ةيفوصلا قرطلا خويش

 يه ةيسافلا ةيلذاشلا ةقيرطلا نإ ١ :لوقي ثيح «عمجأ ملاعلا يف ةيفوصلا ةدحو

 نم ةيلوؤسمف كلذك اهنألو ءاّمومع ةيفوصلا قرطلل ةبسنلاب مألاو «لصألا
 هذه نم اًهالطناو «ةدايقلاو «ةدايرلا هذه تاعبت لمحتي نأ اهرمأ ىلوتي

 اًديدج اًريوطت «ةيفوصلا ةكرحلا ريوطتل انتاطاشنو انلامعأ انسرك تايلوؤسملا

 ."'"«دئارلا يعيلطلا اهرود ةيفوصلا ةكرحلا ذخأتل

 : ةيسونسلا ةقيرطلا -

 دلو «يسونسلا نباب ريهشلا يباطخلا «يسونسلا يلع نب دمحم ىلإ ةبسن
 يبرعلا قيرط نع ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأو «سافب ملعتو (ه17١5١) ةئس

 ." يلذاشلا يسافلا ينسحلا سيردإ نب دمحأ نع رخآ قيرط هلو «'””يواقردلا

 لحر مث «ةليوط ةدم اهب ماقأو «ءزاجحلاو رصمو سنوت يف ةريثك تالحرب ماق

 اًريبك اًراشتنا ةيسونسلا ةقيرط ترشتناو «(ه764١) ماع '*”برغلا سلبارط ىلإ

 نادلبلا يف كلذ نم دعبأ ىلإ تدتماو ءاهلك ايقيرفأ لامشو «ةيبيللا دالبلا يف
 .(ه1717/5) ةنس يفوت «بتكلا نم ةعومجم فلخو '””ةيمالسإلا

 تناكف «ةيفوصلا قرطلا يقاب نع ةفلتخم ةيسونسلا ةقيرطلا تناكو

 ملاعلا يف ةرشتنملا كرشلا رهاظمو .ءادجتسالاو «لومخلاو «عدبلا براحت

 ١17. :ص دمحم ظيفحلا دبعل ابروأ يف نوملسملا )١(

 .778/7 :يمالساإلا فوصتلا ةملعمو ١117 :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا :رظنا (؟)

 .778/5؟:يمالسالا فوصتلا ةملعم (9)

 2168/7“ :نادلبلا مجعم :رظنا .(برغلا سلبارط) مساب فرعت ءايبيل لحاس ىلع ةنيدم (4)

 .176 /7 :ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا نكامألاب فيرعت

 .١/1917:ةرصاعملا بازحألاو بهاذملاو نايدألا يف ةرسيملا ةعوسوملا :رظنا (0)



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ىوعدب هرثأت كلذ ببسو «مهروبقب كربتو «ءايلوألل عرضت نم يمالسإلا

 امم .فوصتلا دعاوق عم ضراعتت ئدابملا هذهو «باهولا دبع نب دمحم خيشلا

 داروألا يقلت درجمب ةيلذاشلا قرطلا دادع يف ةيسونسلا ةقيرطلا لاخدإ نأ ينعي

 .ةقيرطلا ةقيقحل بناجمو «هيف فلكتم رمأ ةيلذاشلا
 نع ةرصاعملا بازحألاو بهاذملاو نايدألا يف ةرسيملا ةعوسوملا يف ءاج

 «ةيميت نباو «لبنح نب دمحأ مامالا ميلاعتب ديدشلا هرثأت ١ : يسونسلا دمحم

 ذخأو ...ةديقعلا لاجم يف ةيفلسلا مهراكفأ ةصاخو «باهولا دبع نب دمحمو

 ."'"« ةيحورلا ةيكزتلا تاجردو «ةعيبلا بيلاسأ ةيفوصلا نم يسونسلا
 : ةيوالعلا ةقيرطلا -

 رشن يف ريبك رود هل ناك «يمناغتسملا ةويلع نب ىفطصم نب دمحأ ىلإ ةبسن
 ةقيرطلا) همساب ةفورعملا ةقيرطلا أشنأ دقف «رئازجلاب ةيلذاشلا ةقيرطلا
 ةعبطم أشنأو «برغملاو «رئازجلا ءاحنأ لك يف (ةّيولعلا وأ ةيّلعلا ةيواقردلا

 ناسل) اهامس ةيعوبسأ ةفيحص ردصأو «ةيئيدلا تارشنلاو بتكلا ةعابطل

 تافنصم نع ثيدحلا دنع اهضعبب فيرعتلا قبس تافلؤم ةدع هلو «(نيدلا

 ىتح اهريغو رئازجلا يف ةيولعلا ةقيرطلا رشن يف رمتساو «''”ةيلذاشلا ةقيرطلا
 ."7(ه 11617)ةنس ىفوت

 :ةيماشلا دالبلا يف ةيلذاشلا قرطلا :ثلاثلا مسقلا

 هيف رهظت ملف ءاّميدق اًفوصت ةيماشلا دالبلا يف يلذاشلا فوصتلا ربتعي ال

 قرطلا هذه نم رهتشي ملو «ةرخأتملا روصعلا يف الإ عابتأ اهل ةيلذاش قرط

 )١( بازحألاو بهاذملاو نايدألا يف ةرسيملا ةعوسوملا المعاصرة:١/ 797.

 17١. :ص نيكلاسلا يبرم يمشاهلا دمحم ةمالعلا :يف هتافنصم درس رظنا (؟)

 ةيلذاشلا خيش ةمجرت باتكو 2١55 :ص نيكلاسلا يبرم يمشاهلا دمحم ةمالعلا :رظنا (*)

 ١18. : ص يناهربلا ديعس دمحم ايروس ىف



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 مالكلا رصحني فوسو «ةيمشاهلا ةقيرطلاو «ةيطرشيلا ةقيرطلا الإ ةيلذاشلا

 : امهيلع

 : ةيطرشيلا ةقيرطلا -

 هخيش دي ىلع ةيلذاشلا كلس يذلا '"يطرشيلا يبرغملا دمحأ نب يلعل ةبسن

 ىتح «ةيلذاشلل اًيعاد ةيقيرفألا دالبلا يف حاس مث «يندملا رفاظ ةزمح نب دمحم

 ا"'دالبلا كلت يف ةروهشم نكت مل يتلا ةيلذاشلا رشني ذخأو ءماشلا دالب لخد

 .اياوزلا ءانبب ماق مث «ةنيدملا ءانبأ نيب

 ةنيدمب (ه11815) ةنس يفوت ىتح ةنس )١١8( يطرشيلا يلع شاع دقو

 ناكو «'*”بتكي الو أرقي ال اّيمأ ناكو «”'ميهاربإ هنبا ةيوازلا ملتسا مث ءاكع

 ءاًرهج هللا ركذي ءاّمتاو ضهنيو «هيعو نع بيغي ءركذلا سلجم يف سلج اذإ

 نع فقوتي الو «ةقلحلا نم هجرخي نأ هعابتأ نم دحأ عيطتسي ال هسفن اًدهجم

 (؟0) ةقيرطلا ةسائر ىلوت دقو « هللا لوسر دمحم :هل ليق اذإ الإ عرصلا اذه

 دمحم نب دمحأ وه يلاحلا ةقيرطلا خيشو .' "دمحم هنبا هفلخ مث ءةنس

 رشن يف زراب رود ةقيرطلا سسؤم ةنبا ةيطرشيلا ةمطافل ناكو «'””يطرشيلا
 ةلحر) :باتكك ءاهترصن يف تافلؤملا فيلأت يف كلذو «ةيطرشيلا ةقيرطلا

 .نورصاعملا ةيلذاشلا ثحبم يف ةلصفم هتمجرت تقبس دقو )1١(

 .4 :ص ةيطرشيلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلإلا :رظنا ()

 .177” : ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا (*)

 5١7. : ص قحلا قيرط ىف يتريسم (4)

 ."155 : ص قحلا ىلإ ةلحر :رظنا (5)

 ةيدمحألا ةسردملا يف همولع ىقلت «.(ه٠٠4١) ةئس دلو «يطرشيلا ميهاربإ نب دمحم وه (7)

 .(م5٠1948) ةئس يفوت «ةيطرشيلا ةقيرطلا ةخيشم ىلوت (م19748) ةئس يفو ءاكع ةنيدم ىف

 5١8. :قحلا قيرط يف يتريسم :رظنا

 نيطسلفو ندرألا يف ةيمالسالا تاكرحلا باتك يفو ١”27 :ص قحلا ىلإ ةلحر :رظنا (0

 .يطرشيلا دمحأل ةهجوم ةيفوص ةلئسأ ةعومجم ١70-١10 :ص



 ةيااشلا هتقيرطو ,هعابتارهشاو , ينااشلا نسحلا وبا: لولا بابل
 عاذ ىتح رمعلا اهب لاطو «(قحلا قيرط يف يتريسم) :باتكو (قحلا ىلإ

 ضعب يف دجاوت ةيطرشيلا ةقيرطللو «فوصتلاب نومتهملا اهيلإ ددرتف ءاهتيص
 2 .""ةيمالسإلا دالبلا

 : ةيمشاهلا ةقيرطلا -

 ترشتنا يمشاهلا دمحم دي ىلعو «يمشاهلا دمحأ نب دمحم ىلإ ةبسن

 ."”اهريغو ةيماشلا دالبلا عيمج يف «ةيمشاهلا ةيواقردلا ةقيرطلا مساب ةيلذاشلا
 هعابتأ نيب فالخلا لصح «(ه7801١) ةنس يف يمشاهلا دمحم يفوت املو

 اذه نأ ىلع لدي امم «مويلا ىلإ عابتألا عابتأ يف فالخلا لصح مث «هتفالخ يف

 يف ةعدب هلك فوصتلا وهو «ةفالخلا بوجو ىف مهاوعد هيلع اونب يذلا رمألا

 رحانتلا اذه مهنيب لصح امل ءىدهو قح ىلع اوناك ول الإو ءهعورفو هلوصأ

 ظ .خيشلا توم درجمب فالخلاو

 اذه نأ نيبي هنأل .مهم رمأ ةفالخلا يف عابتألا سفانت ةلأسم دنع فوقولاو

 «نيديرملا ىلع ةرطيسلاو «سانلا نيب ةرهشلاو ءروهظلا بح هتقيقح فوصتلا
 هخيشل ثراو هنأ ىوعدب الإ ىتأتي ال رمألا اذهو ءسانلا سيدقتب ذذلتلاو

 يمشاهلا نإف «ةيمشاهلا ةقيرطلا يف هلاثمو «كلذ يف اوسفانت كلذلو «قباسلا

 : نيتقرف ىلإ اوقرتفاف ثراولا يف هعابتأ نيب فالخلا لصح تام امل

 دمحأ لاق «يناهربلا ديعس نب دمحم :وه ةفيلخلا نإ اولاق : لوألا ةقرفلا

 ضعب يف دجاوت اهلو «نيطسلفو «ندرألاو «نانبلو ءايروس يف ةيطرشيلا ةقيرطلا رشتنت (0)
 تاكرحلا :رظنا ..رقشغدمو ءايئيكو «اينازنتو «رمقلا رزج لثم :ةيقيرفألا نادلبلا

 رظنا و ,0”7 77١« :ص قحلا ىلإ ةلحرو ١75« : ص نيطسلفو ندرألا ىف ةيمالسإلا

 ١74. :اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا : باتك يف ندملا كلت يف ةيطرشيلا خويش

 خيش ةمجرت :باتكو 28١ «7”7” :ص نيكلاسلا يبرم يمشاهلا دمحم ةمالعلا :رظنا (؟)

 ١"7. :ص يناهربلا ديعس دمحم ايروس يف ةيلذاشلا



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا :ش

 :ديشروخ لداع

 «ةيهفشو «ةيطخ ةزاجإب يمشاهلا لبق نم فلخ دق يناهربلا ديعس خيشلا )»

 ىلعو «هيلع اوشوشو «ةفالخلا رمأ هيلع اوركنأف «داهشألا سوؤر ىلع نلعأو

 : وه ةفيلخلا اولاق :ةيناثلا ةقرفلاو «'''« هيلع اودتعاو «هيلإ اوءاسأو «هناوخإ

 تئج » :ةرم لوأل هلباق امل يف يمشاهلا دمحم لوق نولقنيو «ىسيع رداقلا دبع
 ."70 ليوط نمز ذنم كرظتتنا انأف مّللا نذإب مهلوأ نوكتو «سانلا رخآ

 «تام امل يناهربلا ديعس دمحم ةفالخ يف فالخلا لصح كلذكو

 : لاجر ةثالث يف اوسفانتف

 ."”ىمشاهلا دمحم نب دمحأ :وه اولاق : ىلوألا ةقرملا

 .''””يناهربلا ديعس دمحم نب ماشه :وه اولاق :ةيناثلا ةقرفلاو

 ديعس دمحم نأ اولقنو « '””ديشروخ لداع دمحأ :وه اولاق :ةثلاثلا ةقرفلاو

 ىلع » :يناهربلا لاقف «ةايحلا لوط دعب كلسن نم ىلع لجر هل لاق يناهربلا

 .210( ديشروخ دمحأ يتفيلخ

 اوقرتفاو ءهفلخي نميف ىسيع رداقلا دبع عابتأ يف فالخلا لصح كلذكو

 ) 6)1١؛ ص يناهربلا ديعس دمحم ايروس ىف ةيلذاشلا خيش ةمجرت 17.

 .ج :ص قباسلا عجرملا فوصتلا نع قئاقح ()

 .55 :ص يناهربلا ديعس دمحم ايروس ىف ةيلذاشلا خيش ةمجرت 0(

 .34 :ص يناهربلا ديعس دمحم ايروس ىف ةيلذاشلا خيش ةمجرت (4)

 ىلع ذملتت ءقشمدب ةيجورسلا دجسم مامإ «رونلا وبأ ءديشروخ لداع لداع دمحأ :وه (5)
 هفلخو «ماعلا درولاب هل نذأو «هذيمالت نم هريغ ىلع همدقي ناكو «يناهربلا ديعس دمحم

: 
 ةقيرطلا خيش يناهربلا ديعس دمحم هللاب فراعلا باتك :رظنا .هدعب نم ةقيرطلا ىلع

 .57-515 :ص ةيلذاشلا

 يناهربلا لوق نولقنيو 257 : ص يناهربلا ديعس دمحم ايروس يف ةيلذاشلا خيش ةمجرت (5)

 ةعومجم ةلاحم ال قيرطلاو هللا نذإب كل ةقيرطلا رمأو «تبثاو ربصا" :ديشروخ دمحأل

 .14 :ص يناهربلا ديعس دمحم ايروس ىف ةيلذاشلا خيش ةمجرت ' كيلع



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشاو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 : قرف ىلع
 ."7يماج هللا حتف دمحأ :وه ةفيلخلا اولاق :ىلوألا ةقرفلا

 ."7تالمهم رضم دمحم وه ةفيلخلا اولاق : ةيناثلا ةقرفلا

 نم وه لب «ةيفوصلا دنع نيهلا رمألاب سيل هانركذ يذلا فالخلا اذهو

 «ةيفوصلا لوصألا مظعأ نم يبرملا ثراولا خيشلا رمأ نإف ءرومألا رطخأ

 ةفالخلا رسل لماح وهو «قيرطلا وه خيشلاو «خيشلا وه قيرطلا » :اولاق ىتح

 رمأو «'" "2 قيرطلا خيشب هيلعف قيرطلا يف بغري يذلاف «كيلستلاو داشرإلاو
 : يناهربلا ديعس دمحم لاق «يداهتجا رمأ سيلو يهلإ رمأ ةخيشملا لاقتنا

 هللا نم ةفالخلا رمأ امنإو «كلذ يف رايخ يل سيلو «يل ةفالخلا رمأ سيل »

 ."””(هب اورمأ ام كيفنت الإ يل سيلو «ءاش نمبو ءءاش ثيح هرس عضي «هلوسرو

 ريبكلا مكلا اذه ىلع اهقرفتو ءاهيلع تفقو يتلا ةيلذاشلا قرطلا يه هذه

 ىلع ساقي الو ءالقعو اًعرش مومذم وه لب «دومحملا رمألاب سيل قرطلا نم
 «ةفينح يبأ لوق ىلع ءاهقفلا فالتخا لثم وه لاقيف «عورفلا يف فالتخالا

 فرتعا ام كلذ نيبيو «فلتخم امهنيب رمألاف ءدمحأو «يعفاشلاو «'”كلامو

 ءاهنم مهريذحتو «مهنامز يف فوصتلا قرط داسف نم مهسفنأ ةيلذاشلا هب

 دبع هخيش نع ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ «ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش يماج هللا حتف دمحأ :وه )١(
 بابحأ) : ىدتنم نم ةمجرتلا تذخأ .ثحبلا اذه ةباتك ىتح اًيح لازي الو «ىسيع رداقلا

 .(يولعلا دمحأ خيشلا

 نع ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ ءايروس يف بلح ةنيدم يف دلو .تالمهم رضم دمحم :وه (؟)

 نم ةمجرتلا تذخأ .اًيلاح بلحب ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش وهو «ىسيع رداقلا دبع هخيش
 .(يولعلا دمحأ خيشلا بابحأ) : ىدتنم

 ١15١. : ص يناهربلا ديعس دمحم ايروس يف ةيلذاشلا خيش ةمجرت 0(

 .10 :ص يناهربلا ديعس دمحم ايروس يف ةيلذاشلا خيش ةمجرت (4)

 نيقتملا سأر «ةرجهلا راد مامإ «هيقفلا يندملا هللا دبع وبأ ءيحبصألا سنأ نب كلام :وه (5)
 - «رمع نبا نع عفان نع كلام :اهلك ديناسألا حصأ :يراخبلا لاق ىتح «نيتبثملا ريبكو



 « دقد و ضرع » ةيلذاشلا

 تصرح امنإو «('”اًعيمج اهركذ بعصي اًدج ةريثك بابلا اذه يف مهصوصنو
 ةصاخو «مهل مهريغ دقن نولبقي ال مهنإف «لبقتل مهنم صوصنلا كلت لقن ىلع
 نوبوجحم مهنأل «رهاظلا ملعلا لهأو «حلاصلا فلسلا عابتأ نم دقنلا هجوت اذإ

 : مهرئاصب هللا ىمعأ دق «مهدنع

 اهب تمع رومأ ركذ :يف الصف (ديرملا ةدع) هباتك يف قورز دمحأ دقع

 قرطلا مذ يف هلاوقأ نمو «'"”ةعدب )1١( اهيف ركذ «تقولا ءارقف يف ىولبلا

 هذه يف سانلا يديأب ةدوجوملا قرطلا تعبتت دقلو » :هلوق هتقو يف ةيفوصلا

 الو ءاقوذالو ءاملعالو «ةقيقح الو ءاّرون الو ءاّحتف اهلهأل دجأ ملف ةنمزألا

 ةبسنلاب صصختلاب زايتمالاو «ةسايرلا ةذل ريغ ةيناسفن ةذل الو لب ءاّمهف

 ءاّوهلو ءاّبعل الإ هنم رأ ملف هريغ امأف «مهقداص يف هتدجو ام اذه ءاهوحنو

 يف سانلا نم ريثكلا لاح اذهو » :اًضيأ لاقو « "02... اًيصعتو ءاّربكو ءاّرْخفو

 ةماعلا بولق ءاوهتسال «رومأل اًملس قئاقحلاو قئاقرلا ملع اوذختا «تقولا

 عدبو ةنيب تامرحم نم نكمتلاو «نيكاسملا راقتحاو «ةملظلا لاومأ ذخأو

 ثراإلا ءاعداب «كلذ لاهجلا هنم لبقو .ةلملا نم جرخ مهضعب نإ ىتح «ةرهاظ

 .".76 نفلا يف صاصتخالاو

 كنإ مث ١ :- رصم يف ةيفوصلا قرطلا ةلاح اًمصاو - يضارلا ةمالس لاقو

 ...ةرظنلل ةرشنو «لمحلل ةرشنلا مهل بتكي ...ةفوصتملا ءالؤه نم اًريثك ىرت

 0/٠١. :بيذهتلا بيذهتو 2548/8: ريسلا :رظنا .(ه١ا/9) ةنس تامد

 ركذو .فوصتلا ءايعدأ :ناونع دقع دقف :7٠١١/١ يمالساإلا فوصتلا ةملعم باتك رظنا )١(

 .يبرعلا برغملا يف ةيفوصلا قرطلا داسف يف ةيثك اصوصن
 .ىرخأ عدب (عبس) ١87 :ص ىف ركذو «558 :ص ديرملاةدع (؟)

 دعاوق هباتك نم ٠١١ :ص ةدعاقلا يف قورز مالك رظناو ١١8« :صص ديرملا ةدع (*)

 .فوصتلا

 .4 :ص )١5( ةدعاقلا .فوصتلا دعاوق ()



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو « يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 ال ام مهفلكيف مهلزانم يف سانلا ىلع لخديو «دالبلا رودي نم موقلا ءالؤه نمو

 يف نيرانيد وأ ءاّرانيد هنم خيشلا ذخأي ىتح خيشلا هنع لقتني الو ...نوقيطي

 ةجض تلصحو ءاهلهأ ضعب مهلبقتسا ةدلب ىلع اومدق اذإ مهارتو ...هدي

 لاحلا اذه ىلعو ...ليخلا مهيدي نيب حمرتو «قدنبلا مهل نوبرضيو «ةميظع

 لامب مهءاج دقو هلهأ ىلإ عجريف «ةنسلا مايأ بلاغ دلب ىلإ دلب نم خيشلا لقتني
 موقلا ءالؤه دجت كنإ مث ...ةيلذاشلا ةفوصتملا نم مهنأ نوعدي اذه عمو ...ريثك

 مهارتف ءدوهعلا مهيلع اوذخأيل «سانلا بولق بالجتسا يف مهمه اولعج

 دشأ قرطلا ذخأل ءاينغألل مهقلمت ىرتو ...مهب نوككحتيو «سانلل نوقلمتي

 نمو ...اًميظع اًحرف هب اوحرف ايندلا لهأ نم دحأ مهقيرط لخد اذإو ءرثكأو

 اًخيش هولعج هدلاو تام ىتمف «هئابآ نع ةخيشملا ثرو نم موقلا ءالؤه

 نوتأيو «هترايزل هيلع ددرتت ءارقفلاو «هدلب يف هتماقإ ىلع رصتقاو ..."!"ةقيرطلل

 ال «شيعلا فرتم .ذذلتم كلذب وهو .هدلاول اهب نوتأي اوناك يتلا تاداعلاب

 .""”0... هسبلمو هبرشمو هلكأمب الإ ينتعي
 مهل نولوقيف » :ةيفوصلا قرطلا نيب سفانتلا عقاو ينانبلا هللا حتف فصيو

 انقيرط «قحلا قيرطلا يه انقيرط «هقيرط نوكت ءيش يأو «نالف نوكي ءيش يأ
 ." «انخيش ىوس قحلا ىلع سيل ءانقيرط الإ قيرط ال «قرطلا خسنت

 ةيعرشلا هتائيهو «يرصملا عمتجملا ءاملع نأ ركذن نأ توفي الو :تلق

 ةيفوصلا قرطلاو «ةيلذاشلا ةقيرطلا يف رشتنا يذلا داسفلا اذهب ترعش

 دقف «ةريطخلا رهاوظلا هذه جالعل تايصوتو تاريذحت تجرخأف .«ىرخألا

 قرطلا ةخيشم و «ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو ءرهزألا نم ةلكشم ةنجل تنوك

 .هدعب ميهاربإ هنبا اوعياب دقف ءاضيأ ةقيرط يف تلصح هذهو )١(

 .هرصع ةيفوص نع ةريثك بياعم ركذ ىف لاطأ دقو ”7 ,79«70 :ص ةيدماح ظعاوم (؟)

 .الا/ :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ 9*6



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 قرطلا نع ريرقت ةباتكب '''قباس ديسلا خيشلا موقي نأب تصوأو «ةيفوصلا
 ددع :هريرقت يف حضوأو «هريرقت قباس ديسلا خيشلا جرخأف ءرصم يف ةيفوصلا

 رصم ىف اهراشتنا ىدمو ءاهتناكمو «يرصملا عمتجملا يف ةيفوصلا قرطلا
 اذه يف انينعي ام وهو ءاهفارحنا ىدم نيبو «ةيمالسإلا نادلبلا نم اهريغ يفو

 :اهتافارحنا نم ركذو ءريرقتلا

 امم ءءافلخلاو قرطلا خياشم نيب ةيعامتجالاو ةينيدلا ةيمألا يشفت ١-

 فالتخالا لك فلتخت يتلا ليطابألاو تاهرتلاو تافارخلا راشتنا ىلع دعاس

 .حيحصلا لوقنملاو «ميلسلا لوقعملا نع

 .ةدابعلا هبشي دح ىلإ مهيف داقتعالاو «قرطلا بايرأو خياشملا سيدقت -؟

 كلمي يلولا نأ داقتعاك «ةدسافلا تادقتعملاو «ةلطابلا ءارآلا راشتنا -*

 «قزرلا عيسوتو ءرمعلا ةلاطإو «ىضرملا ءافش عيطتسي هنأو «عفنلاو رضلا
 ام يضقيو ءءاشي ام لعفي نأ هب عيطتسي ام هاجلا نم هل نأو «بونذلا نارفغو

 .هحيرضو هدجسمب تلح ةكربلا نأو «ديري

 :ةينيدلا تالافتحالا يف هيرك رهظمب قرطلا ىلإ نيبستنملا روهظ -4
 .لزغلا دئاصق داشنإو «يقيسوملا عاقيالاك ءدلاوملاو ءركذلا تاقلحو

 .جاجزلا لكأ نم كلذ وحنو فيسلاب برضلاو «لاجرلاب ءاسنلا طالتخاو

 .تايحلاو «رانلا عالتباو

 «لكاوتلا نم يناسنإلا طاشنلا ةكرح لشت يتلا ةئيسلا راكفألا عويش -ه

 .نيدلا مساب نيحالفلاو «لامعلا نم جذسلا لاومأ لكأو «لسكلاو

 قرطلا اهيف تعقو يتلا عدبلا ضعب قباس ديسلا خيشلا حضوأ اذكهو

 نم تافلؤم ةدع هلو ءرهزألا نم جرخت ءرصم ءاملع نم «ةيعاد هيقف «قباس ديس :وه 2930

 : ص مالعألا مامتإ :رظنا .ةنس (84) زهاني رمع نع ةرهاقلاب يفوت «ةنسلا هقف :اهرهشأ

 .اما



 ةيلذاشلا هتقيرطو « هعابتأ رهشأو يلذاشلا نسحلا وبأ : لوألا بابلا

 «نيرخآلا دنع مالسإلا ةروص ىلع عدبلا كلت ةروطخ نيبو «ةيرصملا ةيفوصلا

 ركذ مث «تاعامجلاو درفلا ىوتسم ىلع «ةيمالسالا تاعمتجملا ىلع هررضو

 ."'"ةيلذاشلا ةقيرطلا اهتلمج نم ىتلاو «ةيفوصلا قرطلا كلت حالصال هتايصوت
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 ةديقعلا مسق ىف .هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم .ةيملع ةلاسر باتكلا اذه لصأ

 دوعس نب دمحم مامالا ةعماج .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .ةرصاعملا بهاذللاو

 ..ها6١51 ماع .ةرصاعملا بهاذملاو ةديقعلا مسق .نيدلا لوصأ ةيلك .ةيمالسالا

 ه ١147٠١ ىبيتملا ىهانم نبرصان نب رلاخ 29

 رشنلا ءانثأ ةينطولا دهف كلملا ةيتككم ةسرهف

 ىمانم نبرصان نب رلازع ( يبيتملا

 ىبيتملا ىمانم نبرصان نب رلاخ / رقند ضرع ةيلذاشلا

 ةالمل-ج .8"-..-هالاثلإ كمرر

 نارنملا .أ ىمالسالا نرصتلا ١- (ةيفوص قرطإ ةيلذاشلا ١-

 .١5 ممالءه 5١39 يويد

 5٠ ١ /5ا/.ه عاديإالا مقر دال للا اا :كمدر

 ه١١١7/ه ”١57 ىلوألا ةعبطلا ةظوفحم قوقحلا عيمج

 نورشان - دشرلا ةبتكم ا
 ضايرلا - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 65١58١8 فتاه دهف كلملا قيرط - ناتسبلا زكرم : ةرادالا
 [555١15:ا/ سكاف - ١١555 ضايرلا ١78077 .ب.ص

 1,-221211:11110 © "انك 0.6011.
 افك ن0 0 ل ا

 ةكلمملا لخاد ةبتكملا عورف

 47759177 فتاه 8١و 717 يجرخم نيب « يبرغلا يرئادلا : يسيئرلا زكرملا :ضايرلا -

 5195١044 5١010.٠١ فتاه .نافع نب نامثع قيرط عرف :ضايرلا -

 00856١1 :سكاف 008040١ :فتاه فئاطلا عراش :ةمركملا ةكم عر -

 /7/87 14717 سكاف ١7٠١-854 :فتاه يرافغلا رذ يبأ عراش :ةرونملا ةنيدملا عرف -

 11/717014 سكأف 71/1/777١ :فتاه ةرئاطلا ناديم لباقم : ةدج عرف -

 57511١508 سكأف 5151775١4 فتاه ةنيدملا قيرط - ةديرب : ميصقلا عرف -

 77171١7 سكاف 77117١7 فتاه : لصيف كلملا عراش :اهبأ عرف -

 8118141" سكاف :81١6١6077 فتاه نازخلا عراش : مامدلا عرف -

 0115751سكالق" 51777713 فتاه لئاح عرف -

 0/81١5١١١ سالف 5817١58 فتاه :ءاسحإللا عرف -
 155/4577 سكاف 275115١ فقتاه كوبتعرف-
 771717776 :سكاف - 7؟١١1/1491 :فتاه :رصن ةنيدم - اجنلا وبأ ميهاربا عراش : ةرهاقلا عرف -

 جراخلاب انبتاكم
 .5١1١١؟9؟5601 :ليابوم - ؟ 7/555. ه فتاه رصن ةنيدم :ةرهاقلا -

 .5ه/17558960 :سكافلت .7/هه 48ه :ليابوم نسح رئثب:توريب-



 يناثلا بابلا

 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم

 :نالصف هيفو

 .ةيلذاشلا دنع يقلتلا رداصم :لوألا لصفلا (ل

 .ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملا : يناثلا لصفلا (ل
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 : لوألا لصفلا

 يقلتلا رداصم

 جهنمو .ةنسلاو «باتكلاب ةيلداشلا كسمت ىوعد :لوألا ثحبسملا ال

 .عدبلا ةبراحمو «فلسل ٍ

 .ةطساو الب ىلاعت هَّللا نع يقلتلا ىوعد : يناثلا ثحبملا

 .ِلَك يبنلا نع اًمانمو ةظقي يقلتلا ىوعد : ثلاثلا ثحبملا

 .مالسلا هيلع رضخلا نع يقلتلا ىوعد : عبارلا ثحبملا

 .فشكلا قيرط نع يقلتلا ىوعد : سماخلا ثحبملا

 ةيمانملا ىؤرلا قيرط نع يقلتلا ىوعد :سداسلا ثحبملا

 .تاياكحلاو

 .ةفرحنملا رداصملا نع ةجتانلا راثآلا : عباسلا ثحبملا
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 بيدعض دج هم

 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .كلذ ف مهصوصن ضرع : لوألا بلطملا

 قاصلإ يف اًصوصخ يلمعلا فوصتلا باحصأو ءاّمومع ةيفوصلا ىعس

 زربأ نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ربتعتو ءامهنم ذخألا ىوعدو «ةنسلاو باتكلاب مهقرط

 باتكلا ميظعت يف ةريثكلا صوصنلا اهنع تءاج يتلا ةيفوصلا قرطلا هذه

 .تاثدحملاو عدبلا مذو «حلاصلا فلسلا ةقيرط حدمو «ةنسلاو

 .مهلاوقأ نم ريبك مك ةلأسملا هذه نع ثحبلا لالخ يدنع عمتجا دقو

 مهلوق ةقيقح نيبأ مث ءاهمهأ درسأ فوس نكل ءاهترثكل اهلك اهدرس بعصي

 : اهيف

 :ةنسلاو باتكلا ميظعت يف مهصوصن -

 هلوسر ةنسو «هَّللا باتك يف هب عوطقملا قحلا ىلإ عجراو ١ : يلذاشلا لاق

 ةنس وأ هباتكب قح ىلإ تضرتعاو .هسفن يف اًمح ناك ول كضراع يذلا نأ ملعاو

 ةمصعلا يل نمض دق هَّللا نإ :لوقت كنأل «كلذ يف ءبع كيلع ناك امل هلوسر

 .ماهلإلاو فشكلا بناج يف امهنمضي ملو «ةنسلاو باتكلا بناج يف
 ."0(ةدهاشملاو

 لزت نلف «يفاشلا هلوسر ةنسو «يداهلا هللا باتكب كيلعف » :اضيأ لاقو

 اعد نم » :اًضيأ لاقو «'"”« امهنع لدع نم رشلا باصأ دقو ءامهترثآ ام ريخب

 ناتمارك امه امنإ) :اًضيأ لاقو ,"7«يعدب وهف هلوسر هب اعد ام ريغب ِهّللا ىلإ

 لمعلا ةماركو «نايعلا دوهشو ناقيالا ديزمب ناميالا ةمارك : ناتطيحم ناتعماج

 )١( :صص رارسألاةرد 46.

 رارسألا ةرد (؟) ص:١١١.

 )*( رارسألاةرد ص:١١9.



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 لعج مث امهيطعأ نمف ةعداخملاو يواعدلا ةبتاجمو ةعباتملاو ءادتقالا ىلع

 لمعلاو «ملعلا يف أطخ وذو «باذك رتفم دبع وهف امهريغ ىلإ قاتشب
 .©06 تاوصلاب

 ةعباتم نع كلامهإب الإ لامهإلا كيلع لخدي الو» : ِهّللا ءاطع نبا لاقو

 ,"7(ِهلكي يبنلا ةعباتمب الإ ىلاعت هللا دنع ةعفرلا كل لصحت الو لكي يبنلا

 لقعلا اياضقو «ةنسلاو باتكلا امهلوصأ فوصتلاو هقفلاو» :قورز لاقو

 نمو مكنم ءاش نمف ١ :يواقردلا يبرعلا لاقو «"”«ةنسلاو باتكلاب ةملسملا

 ندعمو «ةاجنلا ةنيفس يه ذإ «ةنسلا نع حزحزتي الف ةنج هران بلقنت نأ مك ريغ

 .47(قرغ اهنع فلخت نمو ءاجن اهيف بكر نم «تاريخلاو رارسألا

 ناسل ىلع لوصولا قيرط انل نيب هناحبس هللا نأ كش ال » : ةبيجع نبا لاقو
 امف ...ةقيقحلا راونأو «ةقيرطلا رانمو «ةعيرشلا مالعأ انل نيبف دلك لوسرلا

 لأي مل «هنم انرذح الإ هنع اندعبي اًيش الو «هيلع انلد الإ هللا ىلإ انبرقي اًنيش كرت
 كرت ىتح ىلاعت هّللا ىلإ لحر امف «دادسلا قيرط راهظإو «دابعلا داشرإ يف اًدهج

 دوعسم نب دمحم لاقو «'*”«ميقتسملا جاهنملاو «ميوقلا نيدلا ىلع سانلا

 يديس ناك «ةنسلاو باتكلاب ةديؤم مهمولع نإ » : ةيلذاشلا ةقيرطلا نع يسافلا

 )١(  ص نئملا فئاطل : 2٠١١ص ننملا فئاطل : يف يلذاشلا نع ىرخأ صوصن رظناو :28١

 ص رارسألا ةردو :2١١7  217١ص ديرملا ةدعو : 2١95مكحلا حرش يف ممهلا ظاقيإو

 2079:ص راكفألا ريونتل رارسألا فشكو «١ا!/4/65 :ديدملا رحبلاو 2758: ص 2٠

 ١"« ص يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملاو :85.

 سورعلا جات :ِهّللا ءاطع نبال رظناو :١١« ص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات (؟)
 .67 : ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلاو 28٠ .١؟: ص

 :٠١-281 ص ديرملا ةدع :ىف قورزل ىرخأ صوصن رظناو « :١١ ص «فوصتلا دعاوق ()

 | 5١6١.

 .5506:ص ةيدهلا روشب (4)

 .١١؟: ص ممهلا ظاقيإ (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 الإ هلبقأ الف ةقيقحلا ةهج نم دراو ٌىلع درو اذإ :لوقي يلذاشلا نسحلا وبأ

 ملعلا لهأ نم دحأ ضرتعي مل كلذلو «ةنسلاو باتكلا امهو «نيلدع نيدهاشب

 عوقوو .مهلاوقأ ةرثكو «مهفيلأت راشتنا عم ةقيرطلا هذه لهأ نم دحأ ىلع

 ."'00 مهريغ ىلع ضارتعالا

 .نيرخآلا مامأ ةيقتلا مهمادختسا وه مهيلع ءاملعلا راكنإ ةلق ببس :تلق

 يسافلا دوعسم نب دمحم هيلإ راشأ ام اذهو «ءاهقفلاو ءاملعلا ةقفاومب رهاظتلاو

 لهأ نم مهنإف ةقيرطلا هذه لهأ لاجر امأو » :لاقف ةرشابم قباسلا همالك دعب

 اهنم اوشفي ملو «ةقيقحلا رارسأ اومتك «ةعيرشلا عابتا يف وحصلاو «تابثلا

 ."7( اًعيش

 «ينم وه الو «هنم انأ ال ةعيرشلا فلاخي نم لك » : يطرشيلا يلع لاقو

 و ايندلا يف هنم ءيرب انأ ةعيرشلا فلاخي نم لك «ينفرعي الو «هفرعأ الو

 نازيمب هنزي نأ بجي دراو ريقفلا ىلع درو اذإ» :اًضيأ لاقو «"”2ةرخآلا

 .“7(هضفريف الإو «هلبقي عرشلا قفاو نإف «عرشلا
 لك ١ :-يطرشيلا يلع هخيش ينعي- يل بتك ١ :'”اجن ىفطصم لاقو
 ءارقفلا يدالوأ ةفاك ضرحو ...ةلطابو ةقدنز يهف ةنسلاو باتكلا فلاخت ةقي

 يضريو ء«ىلاعت هللا يضري امب لمعلاو «ءةنسلاو باتكلا عابتا ىلع

 .5:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا )١(

 ٠١. «9:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (؟)
 .١58:ص قحلا ىلإ ةلحر ()

 :١١52606. ص قرطلا يف يتريسم :رظناو ."87 : ص قباسلا عجرملا 2

 ؛ميلعتلاو ةيبرتلا يف ناميالا ةحيصن :اهنم ةريثك بتك هل «توريب ىف هتافوو هدلوم

 تاماهلالا ةمدقم :رظنا .ه٠170 :ةنس توريب يف يفوت «ميلعتلاو ةيبرتلا يف ةزوجرأو



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا

 ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا ىنبم » :ةيطرشيلا ةمطاف تلاقو "100... كي هلوسر

 .(00... ةنسلاو باتكلا

 :فلسلا حدم يف مهصوصن -
 ريخ فلسلاو «اهلك ريخ ةنسلا نكلو ١ : فلسلاو ةنسلا حدم يف قورز لاق

 : اًريثك هسلاجم يف لوقي ثيح اكلام هللا محريو ...ريخلا ىلع صرحأو ءانم

 "'(عئادبلا تاثدحملا رومألا رشو ةنس ناك ام نيدلا رومأ ريخو

 : ءايشأ ةثالث اوعمج مهنأل ركذ اميف ةودق فلسلا ناك امنإو» :قورز لاقو

 2”( ةنامألا مهيلع تبلغو «ديدسلا رظنلاو «لصاحلا عرولاو «لماكلا ملعلا

 ةعباتمو هّةِلَي هتعباتمب كيلعف ١ :(ممهلا ظاقيإ) هباتك يف ةبيجع نبا دروأو

 .مهعم نكتو «مهماقم زحت لاوحألاو «لاعفلاو «لاوقألا يف حلاصلا فلسلا

 ."56 بحأ نم عم ءرملاف

 :ةعدتبملاو ةعدبلا مذ يف مهصوصن -
 ول هّللاو  :لاق ةعمجلا كرتي هنكل ةيالولل بسني الجر يسرملا دنع ركذ امل

 لهأ ءايلوألاو «لادبألا يدي نيب نوركذت «كدنع تعلط ام يل هركذت كنأ ملعأ
 .0©2« عدبلا

 عابتا ىلع هرادم نإو «فيرش ملع هسفن يف فوصتلا نإ» : يطويسلا لاقو

 ةفيظولا حورش يف ةينسلا تاماهلاإلا باتك عومجم نمض «”5:ص رارسألا فشك )1١(

 ) .ةيلذاشلا

 .١5١:ص قحلا ىلإ ةلحر (0)

 .١5١:ص ديرملا ةدع (*)

 .577؟ :ص يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر نتم ىلع قورز حرش (4)

 :١5١. ص ممهلا ظاقيإ (5)

 :١1715. ص ننملا فئاطل (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةمالس لاق ةيلذاشلا ةيدماحلا ةقيرطلا نوناق يفو «'"«ةعدبلا كرتو «ةنسلا

 عدبلا نم ةئيرب «ةنسلاو باتكلا ىلع ةينبم انقيرط (؟) ةدام » : يضارلا

 27( اًعرش ةمومذملا

 عدبلا ةبراحمب ىنتعا دقف «قورز دمحأ عدبلا ةبراحمب ىنتعا نم رهشأ نمو
 ةدع) باتكك كلذ يف ةصاخ اّيتك فلأو «ةيفوصلا قرطلا يف هتقو يف ةرشتنملا

 رادو «لصف ةئام هيف فيلأتب كلذ يف هللا حتف دقو » :هنع قورز لاق (ديرملا

 باتكو 2" مهقيرط يف نيعدملا نم عدبلا ةرثكل ؛ةيفوصلا رمأ ىلع هلج
 .(ةيفاعلاب هَّللا هصخ نمل ةيفاكلا ةحيصنلا)

 نم ةيفوصلا هثدحأ امب مامتهالاب ةيفوصلا نم ريثك ىدل همسا طبترا دقو

 اهلهأو عدبلا مذ يف هلاوقأ نمو «(ةيفوصلا بستحم) بقل ىتح تافارحناو عدب
 العأو «ةنسلا دامع عفر يذلا هلل دمحلا » :(ديرملا ةدع) هباتك ةمدقم يف هلوق

 ءدعس ونب داو لك يف نإف ...اهراونأ فسكو «ةعدبلا طاسب فسخأو ءاهرانم

 .هوفقوأ مهب ثاغتسا نمو .هوفشك مهب قلعت نمو «هوفلت أ مهيلإ نأمطا نم

 نأ اوعداو ءاّدامع ىوهلاو ءاّداسو ةعدبلاو ءاّداهم لهجلا اوذختا نيذلا ينعأ

 اورثآو ...ةعامجلاو ةنسلا اوضفرف «ميقتسملا طارصلاو «ميوقلا نيدلا وه كلذ

 .'”(اهباوبأ اوحتفو ةعدبلا

 مهف ىلع ةنسلاو باتكلا نع مهيقلت ةمعازلا ةيلذاشلا ةقيرطلا صوصنو

 مل مهو «؟اهدرس لوطي «ةريثك اهلهأو ةعدبلل مهتبراحمو «حلاصلا فلسلا

 .40 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت )٠١١(

 .6 :ص ةيلذاشلا ةيدماحلا ةداسلا قيرط نوناق ()

 ./١:ص يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر نتم ىلع قورز حرش (9)

 :8١ ص ديرملا ةدع (14)

 فلسلا عابتاو ةنسلاو باتكلا نم ىقلتلا ىوعد يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لاوقأ نم اًديزم رظنا (5)

 -274 :ص فوصتلا دعاوق باتكو «717١:ص رارسألا ةرد باتك :يف عدبلا ةبراحمو



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ,عدبلا لك نم ةملاس مهتقيرط نأ اهيلإ اوفاضأ لب ةبذاكلا ىواعدلا هذهب اوفتكي

 لهاج «ئطخم وهف عدبلا نم اًئيش مهنع ركذ وأ «عدبلاب مهفصو نم لك نأو
 : - عدبلاب هفصيو فوصتلا نم رذحي نم ىلع اًدر - يضارلا ةمالس لاق مهتقيرطب

 قيرطلا نأ ملعي ملأ «ءايشأ هنع تباغو اًئيش فرع دق هنأ رورغملا اذه ملعامو»

 دصيأ .نوملعي ال نيقفانملا نكلو .ةنسلاو باتكلا قفو ىلع يه اهنع دصي يتلا

 ريسلاو «نيملاعلا برل صالخالاو نيدلا مئازعب ذخألا ىلع تينب قيرط نع
 هدعبل ناك نإو «نيعمجأ هبحصو هلآو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس جاهنم ىلع

 نألو «هرظن روصقل كلذف تالالضلاو عدبلا ىلع توتحا دق اهنأ نظي هنامرحو

 ."'"( ةنسلاو باتكلا نم اهلوانت ىلع هدعاسي مل هدادعتسا

 هذه ىلع ىنثي ضعبلا تلعج اهضعب ركذ قبس يتلا صوصنلا هذهو

 «قرطلا ملسأ اهنأو «"'”نويقيقحلا ةنسلا لهأ مه اهلهأ نأب اهفصيو «ةقيرطلا

 ثيح ةئسلاو باتكلا ميظعت هنع رهتشا يذلا «دينجلا ةقيرطب اههبشيو ءاهلضفأو

 .'"”( لكي لوسرلا رثأ ىفتقا نم الإ قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلا » :لاق
 ,رمألا اذه يف هب ىدتقي ال ثيدحلا بتكي ملو «نآرقلا ظفحي مل نم » :هلوقو

 مكح نيناوق باتك و :2١77 ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت باتكو 255 6065 .غا .”5-

 /١:ديدملا رحيلا باتكو «55:ص ةيدهلا روشب باتكو 2٠١7 2 ”7/:ص قارشتسالا

 باتكو .«84 : ص ةيهلإلا تاحوتفلا باتكو 2.5٠٠١ ١1”. /# 2175/5 ءدال”٠ ل4

 رونلا لئاسر باتك و 2777 :ص ةيسودقلا حنملا باتك و 47514: ص ةيبيجعلا رهاوجلا

 25١ 2.175 2١5١ :ص ..هخيراتو هرصع ىلذاشلا نسحلا وبأ باتكو .”7 :2١١ ص

 يروغاشلا باتكو للا نوه 787-0: ص ةيقورزلاو قورز دمحأ باتكو

 يضارلا ةمالس ميهاربإ يديس باتك و 70-270: ص نيرشعلا نرقلا يف فوصتلا رعاش

 18١. : ص

 )٠( :ص ةحيصنلا 5١.

 .57: ص يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا :رظنا (؟0)

 .8ا/: ص ةيريشقلا ةلاسرلا (9)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .('7( ةنسلاو باتكلاب ديقم اذه انملع نآل

 هبحصو دينجلا قيرط نإو ١ :- هباشتلا اذه اًحضوم - يكبسلا نبا لاق

 ةرئاد اهنإف ...دينجلا قيرط نيع يه نيرخأتملا يف ةيلذاشلا قيرطو ؛مّوقم قيرط
 نازيمب نزوت مل يتلا رطاوخلا نع ةرجاز «عرشلا عم ةفقاو «ةنسلاو باتكلا عم
 .(96 ةعيرشلا

 نإ :ةيلذاشلا ةقيرطلا صئاصخ ركذ يف ديشروخ لداع دمحأ لاقو

 خياشم نم اًدحأ نأ تبثي ملو هلي هلوسر ةنسو هَّللا باتكب ةديؤم مهمولع

 ىتح نيديرملا دحأ هل بذجنا ةيدينجلا ةقيرطلا اوثرو نيذلا ةيلذاشلا ةداسلا

 ةعيرشلا هراهظإ نع تهن امب هوفت وأ .هسنج ملاع نع ينفو « هساسحإ نع باغ

 ."0(ةحمسلا

 .87:ص قباسلا عجرملا )١(

 .7١١؟:ص ةيلعلا ةقيرطلا دييأت : يف يطويسلا لقن هنعو :25١١ ص ةرهازلا بكاوكلا (؟)



 خخ

 َئيَرَجَ> يد ىع

 ىسيمورد» نيد سس
 عود عو كححي حا عما هج

 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 .مهلوق دقن نايب :يناثلا بلطملا

 ةنسلا لهأ جهنم نيبن ةبذاكلا ىواعدلا هذه يف ةيلذاشلا لوق نالطب نايب لبق

 باتكلا صوصن ميظعت ىلإ اوبهذ دقف «ةمألا فلس جهنم يف لثمتملا «يقيقحلا

 لماعتلا اًئيبم يعفاشلا لاق ؛'''اهتفلاخم نم ريذحتلاو ءاهل ميلستلاو «ةئسلاو

 اذك لي هَّللا لوسر ىضق » :لاقف ةلأسم نع هلأسف لجر هاتأ دقو «ةنسلا عم

 ىف ىنارت هللا ناحبس :لاقف ؟تنأ لوقت ام :ىعفاشلل لجرلا لاقف ءاذكو

 هللا لوسر لاق لوقأ «"' '!اًراَنُر يطسو ىلع ىرت «''”!ةعيب يف ينارت «!ةسينك

 " ٠ !؟تنأ لوقت ام يل لوقت تنأو ءاذكو اذك

 قفتملا ' لوصألا نم ناكف :ةنسلاو باتكلاب مهماصتعا مهيلع هب لل معنأ ام

 ضراعي نأ دحأ نم لبقي ال هنأ ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا نيب اهيلع

 تبث مهنإف «هدجو الو «هسايق الو .هلوقعم الو «هقوذ الو « هيأرب ال «نآرقلا

 نيدو «ىدهلاب ءاج لوسرلا نأ :تانيبلا تايآلاو «تايعطقلا نيهاربلاب مهنع

 .2200 قحلا

 باتكلا يهو ؛ةيلصأ رداصم نيمسق ىلإ مسقنت مهدنع يقلتلا رداصم نأ ىلع اوصن دقو 010

 عومجم رظنا .ةميلسلا ةرطفلاو «حيحصلا لقعلا :يه ةيعرف رداصمو «عامجإلاو ةنسلاو

 داشرإو 78-2707“: ص ليلعلا ءافشو *“/7595/65:27957::8/١١". :ىراتفلا

 .١١٠:ص ةيفوصلا دنع يقلتلل ةماعلا رداصملاو ١١ : ص لوحفلا

 .١/9:طيسولا مجعملاو ؛89١١1 /7: حاحصلا :رظنا .ىراصنلا دبعم :رسكلاب ةعيبلا (؟)

 مجعملاو 257377 7/5؟:حاحصلا :رظنا .هطسو ىلع ينارصنلا هدشي مازح :رانُرلا ("”0

 .١/7١4:طيسولا

 ١0٠١. /7؟ :قعاوصلا رصتخم (4)

 .78 7/١7 : ىراتفلا عومجم )



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلؤأو َلوْسلا أوُميِطأَو هلا اوميِطأ اونماَ َنيذَلا اياكم ةيآ ريسفت يف ميقلا نبا لاقو

 لد آلا مْويْلَو أ َنوُِمْوُم مك نإ لوسرلاو هلأ لِ هود ٍءَىَش يف ٌُمَعْرنَل نإ [ك دك شل

 .هلوسر ةعاطو «هتعاطب ىلاعت رمأف » : لاق [5:ءاسنلا ةروس] «ةاًلبوُأَت ْنَسْحْأَو ُْيَح

 ب رمأ ام ضرع ريغ نم الالقتسا بجت لوسرلا ةعاط نأب اًمالعإ لعفلا داعأو

 «باتكلا يف هب رمأ ام ناك ءاوس ءاّقلطم هتعاط تبجو رمأ اذإ لب «باتكلا ىلع

 .2176 هعم هلثمو باتكلا يتوأ هنإف هيف نكي مل وأ

 ميظعت ىلع ةلاد يهو «ةريثك بابلا اذه يف ةمألا فلس صوصنو : تلق

 مدعو «كولسلاو دئاقعلا باوبأ يف اهميكحتو «ةحيحصلا عيرشتلا رداصم

 .مهلاعفأو مهلاوقأ يف «مهلاوحأ عيمج يف كلذب مهمازتلاو ءاهيلع ءيش ميدقت

 ,اهلاوقأ فلاخت اهلاعفأف ةيفوصلا قرطلا نم اهريغو «ةيلذاشلا ةقيرطلا امأ

 ريغلا هلقانتي امو «مهبتك يف دوجوم وهام فلاخت مهعقاو يف ةيلمعلا اهتاقيبطتو

 صن دقو «قرطلا نم اهريغو ةيلذاشلا ةقيرطلا ىف ذ ءالجب حضاو اذهو  مهنع

 نم مهريغ نمو ؛مهسفنأ ةيلذاشلا نم ءاملعلا نم دحاو ريغ ضقانتلا اذه ىلع

 مهتفلاخمب - ةيلذاشلا خويش نم وهو - قورز دمحأ فرتعا دقف :ءاملعلا

 «نيرخأتملل ةفلاخملا هذه بسني نايحأ يف ناك نإ و «ةنسلاو باتكلا صوصنل

 مومع يف تاكرحلا عم لاسرتسالاب يضقي قدصلاب قيقحتلا بلط » :قورز لاق

 نم ريثكل طلغلا عقو مث نمف «مرحملاو «بجاولا ريغب ةالابم نود تاقوألا

 ءرفك نم رفك ىتح ؛تاحطشلاب اوملكتو «تاماطلاو ...لامعألا يف ةفوصتملا

 يف ظفحتلا مزلف ءانطابو اًرهاظ «ملعلا ناسلو ؛ةعيرشلا حضاوب قسف نم قسفو

 ."7( ةنسلاو باتكلا نع الإ ذخؤي ال نأب «لوبقلا

 48/١. : نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ )010(

 .815: ص ديرملا ةدع رظناو 2«١٠*-7١١:ص فوصتلا دعاوق (؟)
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 حلاصلا فلسلاو ةنسلل مهتفلاخمب -يلذاش وهو- يطويسلا رقأ كلذكو

 يف ركفتو فصنملا فصنأ نإ » :هلوق هل اًرقم ''"يدرورهسلا رمع نع لقن دقف

 ةئيهلاو ةسلجلا هذه لثم عقو له ...هفدب ينغملا دوعقو نامزلا لهأ عامتجا

 الق ؟هعامسل نيعمتجم اودعقو الاَّرق اورضحتسا لهو للي ِهَّللا لوسر ةرضحب

 ةليضف كلذ ناك ولو .هباحصأو للي هَّللا لوسر لاح نم كلذ ركني هنأ كش

 فلسلاب مهيلع جتحا املك اذه يف سانلا طلغي نمم ريثكو ...هولمهأ ام بلطت

 هلي هللا لوسر دهع ىلإ برقأ فلسلا ناكو «نيرخأتملاب اوجتحا نيضاملا

 ."7« هل هّللا لوسر يده ىلإ برقأ مهيدهو

 ضعب هب قلعتي اممو» :لاقف اًضيأ كلذ ىلع "”يبطاشلا صن دقو

 لاعفأب نودتقملا ءةئسلا عابتاب نوروهشملا مه ةيفوصلا نأ :نيملكتملا

 امع رارفلاو «ماتلا ءادتقالا ىلع مهلاوقأو .مهلاعفأ يف نورباثملا .فلسلا

 ةنسلا عابتاو «لالحلا لكأ ىلع ةينبم مهتقيرط اولعج كلذلو «كلذ فلاخي

 مل ءايشأ نونسحتسي رومألا نم ريثك يف مهنكلو «قحلا وه اذهو «صالخالاو

 ءاهاضتقمب نولمعيف «فلسلا اهلاثمأب لمع الو ءةنس الو باتك يف تأت

 امبر لب «فلخت ال ةنسو '*!اًعيِهَم مهل اًميرط اهنومكحيو ءاهيلع نورباثيو

 خيش «يدرورهسلا صفح وبأ «نيدلا باهش دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب رمع وه )١(

 :ريسلا :رظنا .(ه1750) ةنس يفوت "فراعملا فراوع" باتك بحاص «دادغبب ةيفوصلا

 .557 7/5 :لادتعالا نازيمو 27١9 /١ا/: ةياهنلاو ةيادبلا لالا" /؟

 .56١:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دبيأت (؟)

 «يبطاشلاب ريهشلا «قاحسإ وبأ «يطانرغلا «يمخللا دمحم نب ىسوم نب ميهاربإ :وه (67*)

 «ماصتعالاو «تاقفاوملا :اهنم تافنصم ةدع هل «ةيكلاملا ةمثأ نم ناك «ظفاح يلوصأ

 ميلس قيقحت ماصتعالا ةمدقمو اله :١ :١/ مالعألا :رظنا .(هال0١4) ةنس تام ءاهريغو

 -1١. 9 :يلالهلا

 ديحملا سومقلاو «7”ا/4/8:برعلا ناسل :رظنا .عياهم هعمجو ؛نيب عساو حضاو (4)

 ٠١١. 5 : ص



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .اهيف اوعقو يتلا عدبلا نم جذامن ركذ مث "6 لاوحألا ضعب يف اهوبجوأ

 هركذ قبس امل ةضقانملا صوصنلا ضرع دنع حضتي ضقانتلا اذهو : تلق

 مهقلعتو «ةعدتبملا مهرداصم ةرثكو «يقلتلا يف مهجهنم داسف ىلع لدت يتلاو

 مهعسوتو .«فلسلا ىلع مهسفنأ ليضفتو «ةنسلاو باتكلا ىلع اهميدقتو ءاهب

 : اهلهأ حدمو ,عدبلا يف

 ال نآلا انأو «شيشم نب مالسلا دبع خيشلا ىلإ بستنأ تنك » : يلذاشلا لاق

 يبأو دي يبنلا :نييمدآلا نم ةسمخ : رحبأ ةرشع يف موعأ لب «دحأل بستنأ

 «ليئاكيمو «ليربج :نييناحورلا نم ةسمخو «يلعو «نامثعو ءرمعو ءركب

 يف هنولت نيبي امم- اًضيأ لاقو «'"”«ربكألا حورلاو «ليئارزعو «ليفارسإو
 ءاملعلا تسلاج اذإ ١ : -نيرخآل هفالخ لوقي موقل هلوقي امف «سانلا عم لماعتلا

 .مهنم ديفتست وأ «مهديفت امإ «.ةحيحصلا ةياورلاو «ةلوقنملا مولعلاب مهسلاجف

 دهزلا طاسب ىلع مهسلاجف داهزلاو دابعلا تسلاج اذإو «حبرلا ةياغ كلذو

 نم مهل قوذو «هورعوتسا ام مهيلع لهسو «هوأرمتسا ام مهل لح «ةدابعلاو

 امل بستنت الو «ملعت ام قرافف نيقيدصلا تسلاج اذإو «هوقوذي مل ام ةفرعملا

 ."”«نونمم ريغ اهرجأ رئاصببو «نونكملا ملعلاب رفظتف ملعت
 ,'*"( تاملكلا كنم مدآ ىقلت امك «كنم يقلتلا انل بهو » :اًضيأ لاقو

 .نوكيو ناك ام ِةْكَي كلوسر هب ىأر يذلا رونلا نم يل به مهللا » :اضيأ لاقو

 ءيشل رظنلا ديدجت نع كب اّينغ «؛هسفن فصوب ال ؛هديس فصوب دبعلا نوكيل

 ) )1١الاعتصام:١/١ا؟.

 )(  ننملا فئاطل ص:١١5.

 ) )9رارسألا ةرد ص:١50.

 .54:ص رارسألاةرد (84)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .('0( تامولعملا نم

 رهاظلا ءاملع هب رهبأ ام ةيندللا مولعلا نم غلب يلذاشلا نأ اومعزو :تلق

 تناكف :يسرملا هتفيلخ امأو «'"'" هللا نم دهعلا بيرقلا «بيرغلا مالكلا

 فلسلا نع درت ملو «ةنس الو باتك اهب تأي مل مولع هلغشت ىتلا مولعلا

 ثدحتتي هعمست ال تنك » : يسرملا هخيش ةمجرت يف هللا ءاطع نبا لاق ,حلاصلا

 دنع نيبرقملا كالمألاو ...عبرألا هبعشو ء«مظعألا مسالاو «ربكألا لقعلا يف الإ

 «ريبدتلا نأشو .ريداقملا مويو «راكذألا دادمأو «رارسألا مولعو 2« شرعلا

 .دارفألا مولعو «ةضبقلا لاجرو «ةضبقلا نأشو «ةئيشملا ملعو «ءدبلا ملعو

 نم تسيل يتلا اهريغو مولعلا هذهو ," « هللا لاعفأ نم ةمايقلا موي نوكيس امو

 هخيش هنع لاق ىتح .ىرخأ رداصم نم يسرملا اهدمتسي ةنسلاو باتكلا مولع

 لاقو :'*”« ضرألا لهأ قرطب هنم فرعأ ءامسلا قرطب سابعلا وبأ » : ىلذاشلا

 نوكي امب تربخأل لوقعلا فعض الول هَّللاو » : هسفن اًحدام ىسرملا سابعلا وبأ
 ( هللا ةمحر نم اًدغ 4

 :لوقيف ِككَك لوسرلا غيلبت يف ةريطخ ةدعاق دعقي وهف هَّللا ءاطع نبا امأو

 "'(هب مالعإلا همزلي َِكي هلوسر هَّللا هعلطأ ءيش لك سيل»

 ةيفوصلا يتأي نأ حص انه نمو .دحأ هيلع علطي الو (ةكَو لوسرلا همتكي عرشلا

 اكو لوسرلا ةفلاخم كلذ ينعي الو لَ لوسرلا اهب يتأي مل عئارشو دئاقعب

 ضعب نأ هدنعف ؛

 )١( رارسلا ةردو 2757: ص ننملا فئاطل ص:/١717.

 )( :ص ننملا فئاطل ١١١. ش

 )  )9ص نئملا فئاطل :١59.

 :١59. ص ننملا فئاطل (5)

 :١59. ص ننملا فئاطل (5)

 :١١9. ص نئنملا فئاطل (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نم اهوفرع ةيفوصلا نكلو ءاّدحأ اهب ربخي مل هنكل اهب ءاج لوسرلا نأ زاوجل

 .ىرخألا مهرداصم

 نم ذخألا نيبو ةنسلاو باتكلا نم ذخألا نيب قرفيف يواقردلا يبرعلا امأو

 نآرقلا نم دمتسي له كبلق ربتخاو » :يواقردلا يبرعلا لاق «هلوسرو هّللا
 لهأو رهاظلا لهأ خويشلا نمو هِي ميركلا يبنلا ثيدح نمو ء«ميظعلا

 هلك هلوسرو هَّللا نم دمتسملاو ...ِكَي هلوسرو هللا نمو «ناوخالا نمو «نطابلا

 اهبيرق ءاهرضاحو اهبئاغ ءاهيلفسو اهيولع ءاهرسأب تاقولخملا هنم دمتست

 ."'”( اهفيطلو اهفيثك ءاهديعبو

 ىلع ركني الو «نطابلا لهأ عمو ءرهاظلا لهأ عم نولتيف ةبيجع نبا امأو
 نبا لاق «.قح ةضراعتم تناك ولو مهلاوقأ لك لب «ءالؤه ىلع الو ءالؤه

 : ليق ...قلخلا لاوحأ نم الاح ركني ال ...اهنول ىلع نولتي ةقرف لكو » : ةبيجع

 ." 76 راطوألا عيمج يضقي ء«راوطألا عيمجب روطتي لماكلا يلولا نإ

 قلعتي ام يهو- ةرهاظلا ماكحألا يف فالتخالا عقو اذإ) :اًضيأ لاقو

 وأ «ةيدمحملا ةنسلا وأ «زيزعلا باتكلا ىلإ هيف عجر - ةرهاظلا حراوجلاب

 قلعتي ام يهو - ةيبلقلا رومألا يف فالتخالا عقو نإو «سايقلا وأ «عامجالا

 بولقلا بابرأ ىلإ هيف عجري - مولعلا وأ قاوذألا قيرط نم ةيديحوتلا دئاقعلاب

 ."70 باوصو قح وه ناك ام الإ هيف ىلجتي ال هنإف «ةيفاصلا

 هلوقل يمناغتسملا هويلع نبا ىفطصم نب دمحأ ريسفت اًحوضو رمألا ديزيو
 ام نسحأ ىرأ ينإو) : لاّقف [7 :ةدئاملا ةروس] #« سيد ممل تلكَ مول : ىلاعت

 هدعاوقو «هلوصأ :ىنعي نيدلا لامكب دارملا نأ وه هيلع لمحت نأ يغبني

 .١٠ا/: ص ةيدهلا روشب 2000

 .9-ا/8: ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 7١٠7/4. :ديدملا رحبلا (*)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ,'”(مكحلا لوخدم نم هارن الف تايعرفلا نم كلذ ءارو ام امأ «ةيرهوجلا

 هلك يبنلا ةافوب لمكي ملو «متي مل يمالسإلا نيدلا نأ ىلإ ىعسي كلذب وهو
 عوجرلا مزلي هنأ وأ .ةنسلا وأ نآرقلا يف ةروصحم رداصم كانه تسيل اذه ىلعو

 نيمدقتملا هللا ءايلوأل حوتفم بابلا لب «مهعابتأ وأ هللا لوسر باحصأ ىلإ

 .هعدب هنأب هوثدحأ ام فصو زوجي الو «عورفلا يف عيرشتلا يف نيرخأتملاو

 باتكلا نم يقلتلا ىوعد لطبت يتلا ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش صوصنو

 مهتاقيبطت نأو «مهلاوقأ فلاخت مهلاعفأ نأ ىلع ةلاد اهلكو ,"7ةريثك ةنسلاو

 كلت نأ ىلع لدي امم مهبتك يف دوجوم وه ام فلاخت عقاولا يف ةيلمعلا

 بسكل وأ .مهيفلاخم ءاضرال امإ «تارابعلاب بعالتو «ماهوأ اهلك صوصنلا

 .نيديرملا نم ديدج روهمج

 ميدقت يف مهنع تءاج يتلا صوصنلاب اوذخأت مل اذامل لئاق لوقي دقو

 مهبهذم ىلع اّلاد كلذ نوكيو عدبلا مذو «حلاصلا فلسلاو «ةنسلاو باتكلا

 : كلذ ىلع باوجلاو «هولوؤت وأ اهفلاخي ام اوحرطتو «نظلا ناسحإ نم اذهف

 عدبو «ةلاض دئاقع اهنع أشن هنإ لب «كانهو انه صوصن ىلع رصتقي ال رمألا نأ

 ةفلاخم ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ اهنم ملسملا عطقي «ةريطخ تايكولسو «ةثدحم

 .ةدع هوجو نم كلذ نايب نكميو .ةئسلاو باتكلل

 .7١:ص لئاسرلاو ةبوجألا يف لهانملا بذعأ ()

 رارسألا ةردو 61١١ 21١١١ ١585« :«١8:ص ننملا فئاطل :يف مهصوصن يقاب رظنا (؟)

 04د ل" لدا كذلك للالد ك1 ل59 470144 :ص ممهلا ظاقيإو .* 4: ص

 /١:ديدملا رحبلاو 5١. «2””:ص بفوصتلا دعاوقو .”9:ص فوشتلا جارعمو

 يلذاشلا نسحلا وبأو :١١« ص ةيبيجعلا رهاوجلاو 1“ 07586 2.41١5

 ىلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا ةسردملاو :«7 0١ 284 : ص ..هخيراتو هرصع

 ."7 2”: ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلاإلا تاماهلالاو :5١« ص



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :ةنسلاو باتكلا نم يقلتلا يف ةيلذاشلا لوق نالطب نايب هجوأ

 اهلك حلاصلا فلسلاو ةنسلاو نآرقلا نم ةيلذاشلا ةقيرطلا يقلتب لوقلا

 ةيبرت يف ةيمويلا ةسرامملاو «ةقيرطلل يلمعلا عقاولا اهلطبي ةفئاز ىواعد

 نالطب نايب يف يفكيو «تالالضلاب ةئيلملا ةيعدبلا بتكلا فيلأتو «نيديرملا
 : ةيلاتلا هجوألا مهلوق

 ١- يقلتلل ةعدتبم رداصم ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا دامتعا :

 باتكلا ريغ اهيلع نودمتعي ىرخأ رداصم رابتعا ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا تبهذ

 ءىؤرلا ىلع دامتعالاو ءاّمانمو ةظقي هلوسر نعو هللا نع يقلتلاك ءةنسلاو

 .اهنع ثيدحلا ليصفت يتأي فوسو «فشكلاو

 : ةيعرشلا مولعلا نع ضارعولا -"
 دنع الإ حتفلاو «لامكلا ىلإ لصي ال ديرملا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 ءاقل لوأ نع اًثدحتم يلذاشلا لاق ءاهنع ضارعاإلاو «ةيعرشلا مولعلل هكرت

 لاق مث ...اًريقف هيلإ تعلطو «يلمعو يملع نع تجرخو » : شيشم نبا هخيشب

 ايندلا ىنغ انم تذخأف كلمعو .كملع نع اًريقف انيلإ تعلط .ىيلع اي :يل

 يف نيديرملا ةيبرت يف ةيفوصلا خويش عدب نم قورز دع دقو ,'" ةرخآلاو

 ."”0لوسرلا ملع نع مهمطف » :هتقو

 : اهلهأو ةيعرشلا مولعلا صقنت -

 ةحيحصلا عيرشتلا رداصم نع ضارعإلاب ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ فتكي مل
 : ءاملعلاو ءاهقفلا ىلع ةيفوصلا ءاملع اولضفو ءاهلهأ اوصقنتو ءاهوصقنت لب

 ." ”«نايعلاو دوهشلا لهأ دنع مومع ناهربلاو ليلدلا لهأ » : يلذاشلا لاق

 .57”:ص رارسألاةرد )١(

 :١١50. ص ديرملاةدع (5؟)

 . : ص ةيهلالا تاحوتفلا رف



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 لهجلا راثيإ : ءايشأ ةسمخب اولتبا دق تقولا اذه ءارقف تيأر دقو ١ :قورز لاقو

 نبا لاقو «''"(... رومألا يف نواهتلاو «قعان لكب رارتغالاو «ملعلا ىلع

 ريرحتو «ةبيرغلا لاوقألا ىلع عالطالاو .لوقنملا ملعب اولغتشاف » :ةبيجع

 اودمجت ءرهاظلا ءاملع باجح ببس وهو ءاهيف لغلغتلاو «ةيعورفلا لتئاسملا

 اولضف «ةقيقحلا لهأ ىلع اوركنأو ءاهب ةطاحالا اوعداو «ةعيرشلا رهاظ ىلع

 ."”( صوصخلا قيرط نع اولضأو
 يف نيبتي هلهأو رهاظلا ملع ىلع هلهأو نطابلا ملعل ةيلذاشلا ليضفت ةلعو

 : نيرمأ
 مولع فالخب «يوقلا نظلا ةيلقنلا ةيبسكلا مولعلا ةياغ نأ :لوألا رمألا

 .ةدساف رهاظلا ملعلا بالط ةين نأ :يناثلا رمألاو «"”نيقي يهف قئاقحلا

 ."'”ةنسح مهتينف رهاظلا ملعلا بالط فالخب

 مهفالسأ نع اهوثرو ةميدق ةيعرشلا مولعلا صقنت يف ةيلذاشلا ةديقعلا هذهو

 نبا لاق ءاهرتس بجي ةروع ثيدحلا بلط نودعي اوناك نيذلا ءةيفوصلا
 ىأرو «ءاملعلا مذ نم ةيفوصلا نمو ) : كلذ يف ةيفوصلا لالض نيبم يزوجلا

 ربكأ نم ١ :لاق مث "56 ةطساو الب انمولع نإ اولاقو «ةلاطب ملعلاب لاغتشالا نأ

 ليلد هنأل «ملعلا هللا ليبس حضوأو هَّللا ليبس نع دصلا لجو زع هلل ةدناعملا

 هنم عنملاف ءههركيو ءهبحي امل حاضيإو ءهعرشو هللا ماكحأل نايبو مّللا

 يف ميشخ يمهف يلع روتكدلا هركذ «طوطخم ةقيرطلا لوصأ ىلع مالكلا يف ةفيرشلا ةردلا )١(

 .187 :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :هباتك

 .؟ا//: ص ةيهلالا تاحوتفلا (؟)

 .؟١7 : ص ةيهلالا تاحوتفلا يف ةبيجع نبا مالك صن رظنا (9)

 77١. : ص ةيهلالا تاحوتفلا يف ةبيجع نبا مالك صن رظنا (4)

 ."١8:ص سيلبإ سيبلت (6)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 "7 هعرشلو ِهَّلل ةاداعم

 : باتك ةعلاطم الو لاؤس ريغب يلولل ةيعرشلا مولعلا لوصح - 5

 بعت نود نم يلولل لصحت ةعفانلا مولعلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معز

 لاق ٠ .ملعلا نم لامكلا اهيف نوخلبي ىلاعت هللا نم تابه يه امنإو «ةقشم الو
 هنيقلت لاح ديرملا ىلع علخي هنأ مزعلا نم خيشلا هللا يطعي ٠ : "”رصاوخلا يلع
 نيقلتلا دعب ريصي الف ...ِلكي ِهَّللا لوسر دمحم ههَّللا الإ هلإ ال مولع عيمج ركذلا

 «سانلا لاؤس نع ينغتسيف «ةرهطملا ةيعرشلا مولعلا ماكحأ نم اًئيش لهجي
 ظ (©0 بانك يف رظنلا نعو

 اهيذاحي كلذ دنعف ءترهوجتو بولقلا ةأرم تفص اذإف » : ةبيجع نبا لاقو
 ء«دوجوم لك رس كرديف «ءايشألا قئاقحب فشاكي كلذ دنعف ...بويغلا حئاول

 .«تاهباشتملا رس ىلع علطي انهو ...لوهجم لكو «مولعم لك ةقيقح ملعيو

 .موهفلا نزاخم هل قرختو ؛«مولعلا رئاود هيلع عستتف «تالكشملا قئاقح

 «ضرأ هلقت الف ءدوجولا ىلع هرسب اًمكاح ريصيو ءدوهشلا ءاضف ىلإ جرخيو
 ءاملعلاو هَّللا نم مهملع اوذخأ هّللاب ءاملعلا » :اًضيأ لاقو 7« ءامس هلظت الو

 ."”(تاومألا نع مهملع اوذخأ ماكحألاب

 .٠١٠٠45:ص سيلبإ سيبلت ()

 فرعي هنوكل «ةباسنلاب ىمسي ناكو ءاّيمأ ناك ؛يلذاشلا يسلربلا صاوخلا يلع :وه (؟)

 ةيلذاشلا تاقبط :رظنا .(ه988) ةنس يفوت «تاناويحلا عيمجو مدآ ينب باسنأ
 /4١. 7/7 :ةيردلا بكاوكلاو «١ا/9:ىربكلا

 .6”:ص صاوغلا ررد ()

 .؟ 07: ص ةيهلالا تاحخوتفلا (4)

 حنملا رظنا «يماطسبلا ديزي يبأ ىلإ ةبوسنم ةلوقملا هذهو 2078/4 :ديدملا رحبلا (0)

 .560 2.94 :ةيسودقلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 : هلهأو لهجلا حدم -ه

 الهاج ناك ولو ِهّللاب ملعلا لماك نوكي يلولا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معز

 مهملع عم هل نوجاتحي ءاهقفلاو ءاملعلا نإ لب ءاّئيش ملعلا نم فرعي ال اّيمأ

 ىف اوفقوت اذإ ءاملعلا نم فلس اميف ناك » :ةبيجع نبا لاق «ةنسلاو باتكلاب

 ىلع اًدر- ةويلع نبا لاقو «''' هنولأسيف اًيمأ اًيفوص اوذخأ ةيبلق وأ ةيلقع ةلأسم

 الإ اًيلاغ نوكت الو «ةيمأ ةمكحلا ١ :- نييمأ مهبلغأ نأل ةيفوصلا صقنتي نم
 0 هلا '

 باتكلاب ديقم اذه انملع» :دينجلا ةلوقم ةيطرشيلا ةمطاف تدروأ املو

 ةمئأو قيرطلا لاجر نم ناك دقو ءاذه فيك :ليق نإف ١ :تلاق "”«ةنسلاو

 نمم ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نم ةلثمأ تركذ مث «« ؟نويمأ لمك دارفأ فوصتلا

 ."”غابدلا زيزعلا دبعو ءصاوخلا يلعو ءءافو دمحمك :اّيمأ ناك

 خويش لاوحأ نزي الأ ديرملا بادآ نم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ ربتعا

 بجي لب «حلاصلا فلسلا يدهو «ةنسلاو «باتكلا ىلع ءايلوألاو ,فوصتلا

 رسلاب رفظتل ملعت ام قرافت نأ نيقيدصلا ةسلاجم بادآ نم » : يلذاشلا لاق

 مهدنع امب رفظت نأ تدرأ نإ ىنعي » : هيلع اًقلعم ةبيجع نبا لاق 0( نونكملا

 ) )1١رحبلا المديد:6/515١.

 .488: ص لئاسرلاو ةبوجألا يف لهانملا بذعأ (0)

 .87/: ص ةيريشقلا ةلاسرلا ()

 يف نييمألا فوصتلا ءايلوأ نم ىرخأ ةلمج ةبيجع نبا دع دقو :2.١177 ص قحلا ىلإ ةلحر (5)

 ١79. /5 :ص ديدملا رحبلاو «40-55 :ص ةيهلالا تاحوتفلا

 ١. 18: ص ممهلا ظاقيإ (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .مهلاوحأو «مهلاعفأو «مهلاوقأ يف نازيملا مهنع طقسأف نونكملا رسلا نم

 .''”( مهرس نم ةحئار مشت الف كملع نازيمب مهيلع نزت تمد ام امأو

 ال موقلا ءالؤهو ...مهل مولا لاوحأ ميلست بجاولاو» : يطويسلا لاقو

 هللا لهأ مهو ءافصلا ضحم و «نطابلا الإ مهعم ديفي الو ءرهاوظلاب نولماعي

: 6 
 ٠ ( هتصاخو

 : يعرش ليلد هب يتأي مل امب ةيفوصلا خويش صتخي نأ زاوج -

 نم حصت ال رومأب ةيفوصلا خويش صتخي نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ زاجأ

 نب زعلل يلذاشلا لوق نودرويو «ىوتفلاو ليلدلا نع ةجراخ يه لب «مهريغ

 ول تيأرأ » :يلذاشلا هل لاقف فواخملا يف جحلل رفاسي نأ هاهن امل مالسلا دبع

 مأ فواخملا يف رفسلا هل حابي له «ةدحاو ةوطخ اهلك ايندلا هل تلعج الجر نأ

 لاقو ل اهريغو ,ىوتفلا نع جراخ وهف لاحلا هذهب ناك نم : زعلا لاقف ؟ال

 ."”« ءافعضلل ام ريغ مكح ءايوقأللف » : ةبيجع نبا

 : مهل ةحيصنلا هجوي نم لك ةبراحم -/

 تافلاخملاو . عدبلا مهيف ترثكف .مهتقيرطل ميوقتلاو حالصإلا باب قالغإ يف

 هنأو «ىلاعت هللا ءايلوأل يداعم هنأ مهحصن نم لك اوربتعاو «ةيعرشلا

 هنآل .لق ولو ىوه راكنإلا يف مهطلاخ ىتح دوجولا يف ةرهاظ ايالبب مهيلتبي

 .0 4: ص يرتششلا ةينون حرش :رظناو 7558-2319: ص ممهلا ظاقيإ ()

 .”* : ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (؟)

 ."5:ص رارسألاةرد (9)

 .599: ص ديرملا ةدعو 21/١ :ص فوصتلا دعاوق :اًضيأ رظناو «١5:ص رردلا كلس (:4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .00(لوذخم ىوهلاب هل ضرتعملاف «هنذإب الإ هبانج كتهل راغي ىلاعت

 ىلع ةطقس وأ ةطلغ ركني اًهيقف دجن ملف انبرج دقو ١ :يطويسلا لاقو

 ."”(ةميخو هتبقاع نوكتو هللا هكلهيو الإ ةيفوصلا

 : ىلاعت هلوقك ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا صوصن نيأف :تلق

 لأب َنوبِمؤفَو ركدشْلا ِنَع تْوهْنَتَو نوُرمَمْلاب ةدمأَت سائل تجرأ أ رح حتا
 «دوفيتْلا مهراكأو تروئيؤملا ُمُهْنَم مهل اخ 05ل بتكحلا ٌلهَأ حرمات ْوَلَو
 نيدلا ١ لاق ٍةِللَك يبنلا نأ "”يرادلا ميمت ثيدح نيأو 211١١ :نارمع لآ ةروس]

 ."7( ههتماعو نيملسملا ةمثالو هلوسرلو هباتكلو هَّلل لاق ؟نمل :انلق ةحيصنلا

 : عاابلا يف مهعوقو -1
 ةحيحصلا ىقلتلا رداصم نع ةيلذاشلا ةقيرطلا دعب ىلع ةعطاق ةلالد لدي امم

 ام ًاقح ناك ولو «ةيداقتعالاو «ةيلمعلاو «ةيلوقلا عدبلا يف مهعوقو ةرثك وه
 هذه تدجو امل حلاصلا فلسلا مهف ىلع ةنسلاو باتكلاب مهكسمت نم هوعدا

 موصخ دشأ قفاوي نأ قورز دمحأب تدح ىتلاو «مهدنع ةرشتنملا ةعدبلا

 ىلع ينثي نأو «هيلإ بهذ امم ريثكب ملسي نأو «يزوجلا نبا هب ينعأ ,فوصتلا
 ."*هيفلاخم دض هنع عفاديو (سيلبإ سيبلت) هباتك

 .770:ص ديرملا ةدع )١(

 .”7":ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (؟)

 دلوي مل ةيقر ىمست هل ةنباب ةيقر ابأ ىنكي «ةميذج نب دوس نب ةجراخ نب سوأ نب ميمت :وه ()
 مث «ةنيدملا نكسي ناكو ؛ةرجهلا نم عست ةنس يف همالسإ ناكو ءاّينارصن ناك ءاهريغ هل

 /١:ةباصإلاو :277١/١ باعيتسالا :رظنا .ةّتلزك نامثع لتقم دعب ماشلا ىلإ اهنم لقتنا

 ض لفي

 .06:ح ملسم حبحص 0

 .1860 :ص ةيقورزلاو قورز دمحأو 256: ص ةيفاكلا ةحيصنلا (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةثالث يف اهرصحو «عدبلا يف ةيفوصلا عوقو بابسأ قورز نيب دقو
 ض : 70بابسأ

 ىلإ يداهلا ناميإلا رون دقفو «عراشلا ةمرحب ملعلا مدعل ناميإلا صقن - ١

 .ِدكَو لوسرلا عابتا

 .ةقيقحلل فالخ ةعيرشلا نأ داقتعالاو «ةقيرطلا لوصأب لهجلا -؟

 .روهظلاو ةسائرلا بح -9

 لاق يذلا (ديرملا ةدع) باتك فلأ قورز دمحأ نإف عدبلا هذه ةرثكل اًرظنو

 رمأ ىلع هلج رادو «لصف ةئام هيف فيلأتب كلذ يف هللا حتف دقو » :هنع
 كلت نم هركذ اممو .''( مهقيرط يف نيعدملا نم عدبلا ةرثكل .ةيفوصلا

 : عدبلا

 ملعو «مسالطلاو فورحلاو مئامتلاو متاوخلاو «ءايميكلاو زونكلا ملع

 بلطو «ءامسألا صاوخو «مظعألا مسالا بلطو «ميجنتلاو «نييناحورلا

 ريغ مولعلاب لاغشنالاو «عدم لكب رارتغالاو «لاحلاو ةمهلاب يبرملا خيشلا

 لئاسملاب مهلاغتشاو «عابتألا بالتجال خياشملا ءاعداو ,ةسوسولاو «ةعفانلا

 عامسلاو «ضفئارفلا كرتو تادابعلا يف لفاونلاب مامتهالاو «حورلاك ةلكشملا
 ."7نآ لك يف

 يف يعامجلا ركذلا ةعدب نم هذيمالت دحأ يواقردلا يبرعلا رذحيو

 ركذلا ةقلح نع ءارقفلا درت نأ اًمتحم اًديكأت كيلع دكؤأو » :لوقيف قاوسألا

 نم اوأر لهو «قاوسألا ريغ يف ركذلا مهافك الهو .قاوسألا يف اهنولمعي يتلا

 5١. :ص ديرملا ةدع :رظنا 000

 .١7:ص ةلاسرلا نتم ىلع قورز حورش ("0)

 ,750-594:ص ديرملا ةدع :رظنا (9



 « دقت و ضرع » ةيلذاشلا

 ا ؟هرخآ ىلإ نامزلا لوأ يف هب اوعمس وأ .؟كلذ لعف

 نم دعبلا لك ةديعب ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ ضرعلا اذه لالخ نم نيبتف : تلق

 .ةنسلاو باتكلا نع ىقلتلا ىوعد

© © © 

 تاولصلاو راكذألاب ةقلعتملا تاعدتبملاو نئسلا ىلإ رظناو «1794:ص ةيدهلا روشب ()

 .15١:ص اهيف اوعقو



 يتاح“

 : يناثلا ثحبملا

 ةطساو الب ىلاعت هللا نع يفلتلا ىوعد

 .هتطاوم ءهلهأ ءهانعم :ىلاعت هَّللا نم نذإلا :لوألا بلطملا ن

 ىلاعت هّللا نع اًمانمو ةظقي يقلتلا يف مهصوصن ضرع : يناثلا بلطملا 0
 .ةطساو الب

 .ىوعدلا هذه دقن :ثلاثلا بلطملا هن



- 
 ل

 يل 0
 ىصسموزل) ندا سكش)

 ييايياوي رص نودوكحح جتا تا جوالك



 يربك يرتب” د اح

 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .هنطاوم ؛هلهأ ؛هانعم :ىلاعت هّللا نم نذإلا : لوألا بلطملا

 رداصم عاونأ نم عون ةطساو الب ىلاعت ِهَّللا نع يفوصلا يلولا يقلت ىوعد
 تحت ةلخاد يهو «ةددعتم ةلطابلا رداصملا هذهو «ةيفوصلا دنع ةلطابلا يقلتلا

 ةينوكلا رومألا لمشي يذلا «ماعلا هموهفمب يفوصلا فشكلا حلطصم

 ةظقي ىلاعت هَّللا نع يقلتلا : لثم «ةريثك عاونأ هامسم تحت لخديو «ةيعرشلاو
 ءايبنألا نم هريغ نعو ءاّمانمو ةظقي ٍةِكَي هلوسر نع يقلتلاو «ةطساو الب اًمانمو

 فشكلاو «-صاخلا فشكلا وهو- ماهلإلاو ءرضخلا قيرط نعو ء«ءايلوألاو

 ىمسم اهلمشي يتلا رداصملا نم كلذ ريغو «تامانملاو ,تاسوسحملا نع

 .فشكلا

 امف » : ةيميت.نبا لوق رداصملا كلتل فشكلا حلطصم لوانت ىلع لدي اممو

 ةراتو «هريغ هعمسي ال ام دبعلا عمسي نأب ةراتف «ملعلا باب نم قراوخلا نم ناك

 اًيحو :هريغ ملعي ال ام ملعي نأب ةراتو ءاّمانمو ةظقي :هريغ هاري ال ام ىري نأب

 .ةقداص ةسارف وأ «ءيرورض ملع لازنإ وأ ءاّماهلإو

 « تابطاخم عامسلاف :تابطاخمو تافشاكمو «تادهاشمو اًمشك ىمسيو

 يأ .ةفشاكمو اًمشك :هلك كلذ ىمسيو «ةفشاكم ملعلاو «تادهاشم ةيؤرلاو

 ,.07( هنع هل فشك

 صاخ ثحبمب لقتسم اهنم عون لك تلعج نأ اذه يثحب يف تكلس دقو
 .يتأيس امك هعاونأ ضعبب صتخم فشكلا تلعجو «هب

 هللا نم نذإلا نوقلتي مهنأ ةيلذاشلا تمعز دقف ىلاعت هَّللا نم يقلتلا امأ

 روجي الو .هعابتا بجي قح نذالا أله نأو «هريغو فتاهب «ةرشابم ىلاعت

 )١( عومجم الفتاوى:51١/١١.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ةملاكملا ماقم هومسو .'7تاماركلا مظعأ نم هولعو (هيف كشلا

 لصحي يتلا ةعيرشلا تافلاخملاو عدبلا نم ريثكب هيف اوتأو «''”ةثداحملاو

 هذه نم بناوج ثحيبملا اذه يف ضرعأ فوسو « نيدلل مده اهئارو نم

 .ةديقعلا

 :نذإلا ىنعم

 :رمألا هنذآو ...مِلَع :ةناذأو اًنَذأو اًنذإ ءيشلاب نِذأ ١ :ةغللا يف نذإلا

 ...هرمأب هنذإب نوكيو «هملعب تلعف يأ هنذإب اذكو اذك تلعف :لاقيو ...هملعأ

 ةصخرلاو «هتزاجإب مالعإلا ىنعمب وهف 2”( هل هحابأ :انذإ ءيشلا يف هل نذأو

 4رلا نْذِإِب َعاكطيل الإ ٍلوُسَر نم اَنَلَسَرَأ مو :ىلاعت هلوق وحن «'' هيف
 داكي الو ءصخأ نذإلا نإف .نذإلاو ملعلا نيب قرفو » «[74:ءاسنلا ةروس]

 ."””(هب ةئيشم هيف اميف الإ لمعتسي
 نم فتاه هبحاصي دق هنأو مالعإلا ىنعمب هنأو نذإلا ىنعم يلذاشلا نيب دقو

 ذإَوإ» هللا نم نذإلا ريسفتو ...هنذإب الإ لج وأ قد ءيشب عجرت الو » :لاقف هللا
5 
 ا را َةَئبَمَك نيل نب كلغ إو ٌليخالاو تلو ةمكِلَو بعكس كَ 9

 هللا ملعب يأ ءاّرركم هللا نذإبو «ينذإب :لاق مثآ ٠١١ :ةدئاملا ةروس] ه«ِفْذإب
 سا خد

 .""”6 ملعلا كلذ نم ةفكا ىسيع نكم

 ناك لوقلا هنراق امف » :لاقف «لوقلا هنراق ام هلمكأ نأو «بتارم هنأ نيب مث

 )١( ص ننملا فئاطل :رظنا :  2٠١5ص ةبيجع نبال تسرهفلاو : 0.

 :ص ةيسودقلا حنملاو 2597 /١:ديدملا رحبلا :رظنا (؟) ١8".

 .7١/9:برعلا ناسل (0)

 ١. :ص نآرقلا ظافلأ تادرفم :رظنا (4)

 ١. :ص نآرقلا ظافلأ تادرفم (65)

 .8!ل :ص رارسألاةرد (1)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 يف نذالاب ينعنو ” :لاقف يلولاب سبلتي فيكو نذإلا ةقيقح نيب مث أ" متأ
 روتلا كلذ دتميف «هيلعو «هيف هَّللا هلعجيف «بولقلا ىلع طسبني رون يلولا قح
 ."”«دكأت لوقلا هنراق اذإف ...هديري يذلا ءيشلا ىلع

 يَا ىسيع يبنلل لصاحلا نذإلا نأ قباسلا يلذاشلا مالك نم ذخأنو : تلق

 بلق ىلع دزني هَّللا نم رونو ملع نذإلا اذه نأو «يلولل لصحي كلذك

 هنأ ملعيو «نوذأملا هعمسي ىلاعت هللا نم فتاهو لوق هبحاصي دقو «نوذأملا

 .هديري يذلا رمألا ةقيقح نذالا اذهب ملعيو ءهّللا نم

 الإ ةملك هنم تبتر ام :١ ريبكلا بزحلا هبزح لضف يف يلذاشلا لوق دنعو

 مالك يف نذإلا ىنعمل اًحراش "”يسافلا نمحرلا دبع ديز وبأ لاق « يبر نم نذإب

 ؛ هللا لهأ قح يف مولعم وه امك ءاّمونو ةظقي يقلتلا هجو ىلع ينعي » :يلذاشلا

 مأ ىلإ يحولا ةيآب كيهانو «ةريهشو «ةريثك ةنسلا نمو «باتكلا نم هدهاوشو

 ةصقبو «ةصق ام ريغ يف هبر ةَيفْيَك قورافلا ةقفاومبو هللا ربخأ امك كا ىسوم

 يذلا نذإلا نيع وهو ...نآرقلا عمجو «ةاكزلا يعنام لاتق ةيضقو «ناذألا يقلت
 240( ةيفوصلا هينعت

 : ةبيجع نبا لاق «ةيلذاشلا ةقيرطلا ركف يف ةريبك ةناكم نذإلا ةلأسم لتحتو

 ركنأ كلذلو .مهكلم نم نذإب الإ اًئيش اولعفي الأ كلملا صاوخ نأش نم )

 .رابكلا ةيفوصلا تذخأ هبو «هنذإ لبق ناميالا ىلإ ةردابملا ةرحسلا ىلع نوعرف
 .ىلاعت قحلا هيف نونذأتسي ىتح اعف نولعفي الف «مهخايشأ عم ءارقفلاو

 .ا/ :ص رارسألا ةرد )١(

 .47 :ص رارسألاةرد ()

 ةنس هدلوم «هيقفلا «يسافلا رداقلا دبع نب دمحم نب دمحأ نب فسوي نب نمحرلا دبع ()

 .477؟ :ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا .(ه1717) ةنس يفوتو (ه1704)

 .” :ص ربلا بزح ىلع يسافلا نمحرلا دبع حرش (5)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 .''”(هرس قاذ نم الإ همهفي ال (ريبك رس نذإللو .خياشملاو

 نم نوركذيو «هدعب نم.هعابتأ هب لاق ةديقعلا هذه يف يلذاشلا هيلإ بهذ امو
 : كلذ يف مهصصق

 .كب عفتنت سانلا ىلإ طبها «يلع اي : يل ليق » : يلذاشلا نسحلا يبأ لوق

 دقف لزنا : يل ليقف «مهتطلاخمب يل ةقاط الف سانلا نم ينلقأ «بر اي :تلقف

 ("7( ةمالملا كنع انعفرو «ةمالسلا كانيحصأ

 نع لزعنيلف مّللاب هفرصت نوكي نأ ريقفلا دارأ اذإف ١ :ةبيجع نبا لوقو

 نإف .فتاهلا ىلإ عمتسيو ءربصيو نأتيلف اًرمأ لعفي نأ دارأ اذإف «هاوهو هظوظح

 ىف اذه انبرج دقو ءاكرت وأ ءاللعف هيلإ هجوتي نأ ديري ام هعمسي هناحبس هللا
 ( صاخ نذإب الإ فرصتتن ال انكف ءانتماقإو ءانرفس ف

 حضتي يتلا لئاسملا ضعب ىلاعت هللا نم نذإلا ةلأسم تحت جردنتو :تلق

 :ةيلذاشلا لوق ةقيقح اهلالخ نم

 :هريغب نوكي دقو فتاهب نوكي دق نذإلا :ىلوألا ةلأسملا
 «ىلاعت هَّللا نم نذإلا عمسي دق يفوصلا يلولا نأ ىلإ ةيلذاشلا تبهذ

 20 :"هضغب وأ ءيشلل هبحو هَّللا دارم هب فرعيف

 رون يلولا قح يف نذإلاب ينعنو » : هلوق دنع كلذ يف يلذاشلا لوق قبس دقو

 ."””(دكأت لوقلا هنراق اذإف ...بولقلا ىلع طسبني

 : دارملا نأل «راكنإ ال يبر نع يبلق ينثدح » : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 ) )1١:ديدملا رحبلا ١75 /54« :ص قحلا قيرط يف يتريسم رظناو 15.

 ) )0:ص رارسألا ةرد 77.

 .574 :ص ممهلا ظاقيإ 6(
 6١٠. :ص ةيسودقلا حنملا :رظنا (54)

 .4/ :ص رارسألا ةرد (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 يحو نود وهو ؛ءايلوألا يحو وه يذلا ماهلإلا قيرط نم يبر نع يبلق ينربخأ
 امك ىلاعت هللا ينملك :لاق نم ىلع راكنإ الو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 (يبر نع يبلق ينربخأ) فراع لاق » :رخآ عضوم يف لاقو :''"6 ىسوم ملك
 هصتخا قتلا ىسوم : انلق ربكألا ىسوم الإ ملكي مل ىلاعت هللا نأ ركنأ نم : لاق
 نود وه يذلا ءايلوألا يحو وهو ؛ماهلإلا ربخ هَّللا هحنمي يلولاو , مالكلاب هللا

 "77 ءايبنألا يحو

 نذإلا ىلإ يسفن تقاتشا مث ١ : -هسفن نع اًثدحتم - يواقردلا يبرعلا لاقو

 ةراتو ...- انل عقو امك - هسفن نم هدبع بطاخي ةرات ...ِِْلك هلوسرو هَّللا نم

 .ءاوهلا نم ةراتو «تاناويحلا نم ةراتو .دامجلا نم ةراتو .هسنج نم بطاخي

6 
 ( ةدحاو ةهج نم ةراتو

 ريغ نم ةراتو .طئاسولاب همالك نوعمسي ةراتف» :ةبيجع نبا لاقو

 مهماقم غلبي مل نم نأشو «قوذلا لهأ نم نفلا لهأ اذه فرعي ءطئاسولا

 نم كيل مهَْصَصَف دق الْسَرو» : ىلاعت هلوق ريسفت دنع اًضيأ لاقو *”(ميلستلا

 ١515[: :ءاسنلا ةروس] «امييكحت 5 وسوم هلأ ْمْلكَو كلي َتككلَكَع هر ءرجم مُهصصَقَ مل السرو 0

 مهرظن نم ىفتنا دق ءاذحاو اًملكتم الإ نودهشي ال ال عمجلا لهأ نأ ملعاو »

 مالك «ةمكحلا مالكو «ةردقلا مالك نيب نوقرفي مهنأ ريغ «ةينينثالاو ددعتلا

 نع اًيئاغ «هنع اًذوخأم هب ملكتملا نوكي لب «رايتخا ريغ نم جرخي ةردقلا

 ) )9١:ينارعشلا تاقبط 7/ 46.
 :نيكلاسلا جرادم باتك يف ةلوقملا كلت لاطبإ يف رظنا غ1: ص قارشإلا مكح نيناوق 030

 .ه*/١

 .84 :ص ةيدهلا روشب (9)

 .١/047:ديدملا رحبلا (5)



 » دقت و ضرع » ةيلذاشلا

 نم ةردقلا مالك نوعمسي دقو «رايتخالا نم برض هعم ةمكحلا مالكو «هرايتخا

 .«.توصو فرحب هلكو «ةماركلا هجو ىلع تادامجلا نمو «ةيبيغلا فتاوهلا

 الو فرح الب نوكي دق ةينطابلا تايلجتلاو «ةيبلقلا فتاوهلا نم عقي ام معن
 ."'"6 فرح الو توص الب ةراشإلاب ةملاكملا مهل لصحت دقو .توص

 .ماع وهو يفيلكت ىلإ مسقني نذإلا ١ :يسافلا نمحرلا دبع ديز وبأ لاقو

 قيرط نم ناك ام وهو ىفيرعت ىلإو ءربخلا دراوب ناك ام وهو يفيرصت ىلإو

 ان ملكتلاو ةثداحملا

 يه امنإو ءفتاهو توص ريغب مهدنع ىهلإلا نذإلا نوكي دقو :تلق

 .ركفت الو ربدت نود نم هناسل ىلع يرجتو يلولا بلق يف عقت مولعو رطاوخ

 : يقوذلا نذالا فيرعت يف قورز لاق ءاهب قطنلا وه يلولا ةفيضو امنإ

 د عبتت الو «ماشتحا نود ناسللا قالطنال هعجرم ١

 نأ تدرأ اذإ ةدهاجملاو ةضايرلا لاح يف تنك دقلو ١ :ةبيجع نبا لاقو

 مالكلاب سحأ تنكف «بيغأ مث «مالكلا يف عرشأ هريغ وأ «ريسفتلا يف ملكتأ

 تكس اذإف .مكحو مولع ينم ردصتف «باحسلا هنأك رايتخا ريغ نم ينم جرخي

 اذإ نسحلا وبأ خيشلا ناكو ١ :هلوقل دهشتسا مث «'*'« ليلقلا الإ اهنم قبي مل

 ءرارسألا هذه انع ديقي لجر اله :لوقي مولعلا هيلع تضافو مالكلا يف قرغتسا

 .”«مولعلا رحب هَّللا هريص لجر ىلإ اومله

 ) )1١رحبلا المديد:١/0947.

 .4 :ص ربلا بزح ىلع يسافلا نمحرلا دبع حرش (*)

 ٠١". :ص مكحلا ىلع قورز حرش رف

 .55"7 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 .5135 :ص ممهلا ظاقيإ (9)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :يفوصلا فراعلل ةرايعلاب نذإلا دوجو :ةيناثلا ةلأسملا

 ةرابعلا دوجوب ةيفوصلا خويش صخدق هَّللا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش معز

 بهاوم لجأ نم نإ » : هللا ءاطع نبأ لاق .ىهلإلا نذالا نع ةرداصلا «ةعفانلا

 ريبعتلا وه ةيفوصلا دنع عفانلا ريبعتلاو :تلق «''0 ةرابعلا دوجو هئايلوأل هللا

 ٌرَّفَمْمِل كلناَسإي ُهَيَرَتَم اَمَنإَفإ» : ىلاعت هلوق هيلع اولزنأو «ريكذتلاو ظعولا ىف

 الإ عافتنالا لصحي ال هنأ اومعزو 1917: ميرم ةروس] هاد اَمَرَف هي َرِذَنيَو تريقتمْلا دب

 ءاملعلا مالك فاللخب ىهلالا نذالا نع تردص ىتلا «ىفوصلا ىلولا ةرابع نم

 اذهو 2" ”ههسفنأ لبق نم تردص اهنأل .ةبوجحم ةملظم مهتارابعف ءاهقفلاو

 خيش نم مالكلا يف هل اًنوذأم نوكي نأ » :امإ ريبعتلاب يلولل لصاحلا نذإلا

 ."70 قلخلا عمأسم يف هم الك عقي لئنيحف ( ىقيقح ىماهلإ يحو وأ .لماك

 :نوذدأاملا مالك فصو يف مهولغ :ةثلاثلا ةلأسملا

 : نوذأملا مالك ديجمت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تلغ

 .ةوالطو ةوسك هيلعو جرخي هل نوذأملا مالك ١ : يسرملا سابعلا وبأ لاق

 ناملكتيل نيلجرلا نإ ىتح ءراونألا فوسكم جرخي هل نذؤي مل يذلا مالكو

 ءاطع نبا لاقو يكل خكلا نم درتو ءامهدحأ نم لبقتف «ةدحاولا ةقيقحلاب

 مهيلإ تيلجو «هترابع قلخلا عماسم يف تمهف ريبعتلا يف هل نذأ نم » :هّللا

 هنأ ينعي » :نومأم نوذأملا :ةرابع اًحراش غابدلا دحاولا دبع لاقو لل)( هتراشإ

 اهدجت ال لب .ههجواأهب برضيو « هيلع درت الف .هترابع راونأ بلس نم نومأم

 .58 :ص نئملا فئاطل )١( 
 .758 7/7” :ديدملا رحبلا رظنا (6)

 .85 :ص يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا ةسردملا :رظناو 259/7 :ديدملا رحبلا 6«
 .48 :ص ننملا فئاطل (:4)

 حرشو «8” : ص قارشاإلا مكح نيناوق :اضيأ رظناو «754 :ص مكحلا ىلع قورز حرش 00(



 «دقتو ضرع , ةيلئاشلا
 هترابع تيأر ربع اذإ هنإف نوذأملا ريغ امأو «نيعماسلا بولق يف ةكاتف ةرازغ الإ

 ."'"« ديدحلا يف براضلاك اهبحاص نوكيو ءائيش ديفت ال
 الو «هنم هجورخ هحدم يف يفكي نوذأملا يلولا نم رداصلا ريبعتلا اذهو

 دنع ةربع الو :ةبيجع نبا لاق «هيف عقاولا بارعإلاو نحللا ىلإ تفتلي
 ةربعلا امنإو ءهبصنو .هعفر يف أطخ الو «هبارعإو «مالكلا نحلب نيققحملا

 نا يناوألاو بلاوقلا نود يناعملاب

 :نوذاملا مالك ىلع ضرتعي نم مذ :ةعبارلا ةلأسملا

 ضارتعالا نإف ءاّدبأ كخيش ىلع ضرتعت الو » :غابدلا زيزعلا دبع لاق

 هكرت عم «هنيد نعو «هبر نع هيلع ضرتعملا ديرملا تيتشتل نماض خيشلا ىلع

 ىلع ضرتعي الو :يرتششلا نسحلا يبأ مالك لقن مث «(«هنع هضارعإو هل

 وبأ لاقو 2”( ةريصبو نذإ نع الإ نوفرصتي ال مهنإف .نوعنصي اميف خياشملا

 مالك ةوالح قذي مل لادتعالا نع قوذلا فرحنا اذإ» :يلذاشلا بهاوملا
 .(©0 لاجرلا

 :نذإلا لهأ

 وه مهدنع نوذأملا نأ اومعزو «نوذأملا يلولا تافص يف ةيلذاشلا تلغ

 هودع ىتح «ىلاعت هَّلل لصح ام لثم لامكلا نم هل لصح يذلا «لماكلا يلولا
 :هل اًدلقمو «ءهنع اًمئان

 هل ءاقبلا بحاصو هَّللا نم يقلتلا هل ءانفلا بحاصف  :ِهَّللا ءاطع نبا لاق
 ...هنع هَّللا بوني ءانفلا بحاصو هللا نع بوني ءاقبلا بحاصو ء«هنع ءاقلإلا

 )٠١( ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ 179.

 ) )*9ص زيربالا : 5١"7.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لحم وهو هللا ىلإ عاد ءاقبلا بحاصو هللا ىلإ وعدم ءانفلا بحاصو
 فصو يف صاوخلا يلع لاقو «''": نيكمتلاو نذإلا عم ةباينلاو «ةفالخلا

 هل تسيل اهيف ىلاعت حلا هماقأ يتلا لماكلا ةبتر نإ١ :دارفألا نم لّمكلا

 ال وهف «هديس لاعفأ نم ءيش ىلع ضرتعي ال دبع لماكلاو «قحلل يه امنإو

 لاقو «*'*6 صاخ نذإب الإ عنمي الو «يطعي الو «عفدي الو «عفشي الو «عفني

 ."”«حيحصلا ملعلا وه كلذ نإف هبر دلق نم » :اًضيأ

 مهديس كلم يف نوفرصتي «هّللاب نوفراعلا :هل نوذأملا » : ةبيجع نبا لاقو

 هللا نم نوذخأيو ءهَّللا مكحب نومكحي لي هَّللا لوسر ءافلخ للاب

 مهبيصن نم ذخؤي الو «ءيش لك نم بيصنلا نوذخأي هللا ىلإ نوعفديو

 ملو ؛ءيش لك ىلع اوطّلُس ؛ءيشل اورَّخَسُي ملو ؛ءيش لك مهل رِخّس دق «ءيش
 ظ ديلا ءيش مهيلع طْلَسُي

 ماقم نولضفي لوسرلاو يبنلا نيبو يلولا نيب ةنراقملا يف مهنإ لب :تلق
 ءهللاب ِهَّللا نع ذخأي يلولاف ءيحولا يقلت يف ةلاسرلاو ةوبنلا ماقم ىلع ةيالولا

 يطعت ةوبنلا » :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق «ءكلذ نود وهف يبنلاو لوسرلا امأو

 ءهّللا دابعل هللا رمأ غيلبت يطعي ةلاسرلا ماقمو هَّللا يحو ةطساوب هللا نع ذخألا

 .*)( هللاب ِهّللا نع ذخأ ةيالولا ماقمو

 ءاج ام .مهمولعو :ءايلوألا يف ولغلا صوصن نم مهنع درو ام دشأ نمو

 نمف «ةمارك ةرشع سمخ بطقلل » :هلوق دنع «بطقلا فصو ىف يلذاشلا نع

 )١( ص ننملا فئاطل : 7780.

 .1" :ص صاوغلا ررد (0)

 .594 :ص رردلاو رهاوجلا (*)

 .58/5:ديدملا رحبلا (5)

 .05 ؛ص قارشاإلا مكح نيناوق (9)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 ,ةياينلاو ءةفالخلاو «ةمصعلاو «ةمحرلا ددمب :زربيلف اهنم اًئيش وأ اهاعدا

 .«تافصلا ةطاحإو «تاذلا ةقيقح نع هل فشكيو ء«ميظعلا شرعلا ةلمح ددمو

 .لوألا نع لوألا لاصفناو «نيدوجولا نيب لصفلاو مكحلا تاماركب مركيو

 ال نم مكحو «دعب امو لبق ام مكحو ؛هيف تبث نمو ؛هاهتنم ىلإ هنع لصفنا امو

 نم اًءدب مولعم لكلو ملع لكب طيحملا ملعلا وهو ءدبلا ملعو .دعبال و هل لبق

 نم ةيفوصلا ءايلوأ ريغ امأو :تلق «''" هيلإ دوعي مث هاهتنم ىلإ لوألا رسلا
 لوبقو «حتف مهترابع نم لصحي الو «نذالا لهأ نم اوسيل مهف ءاهقفلاو ءاملعلا

 نوكي ةرات ريبعتلا مث » :قورز لاق :ةيفوصلا خويش تارابع نم لصحي امك
 مهفلاو «ملعلا ديفي وهف «ةيادبلا لهأو ءاملعلا لاح وهو «ققحت الب ةقيقح ىلع

 .لامكلاو ةفرعملا لهأ لاح وهو «نكمتو ققحت نع نوكي ةراتو «ريثأتلا نود

 زربت يتلا ةوسكلا هذه نإ مث ١ :ةبيجع نبا لاقو «''”«لاعفنالاو ريثأتلا ديفيف

 الف هيف نذإ نكي مل اذإ امأو «هيف هللا نم نذإلا جئاتن نم يه امنإ مالكلا ىلع
 ." « فراعلا لماكلا خيشلا دي ىلع نوكي امنإ نذإلاو ...هيلع ةوسك

 وهف لاقملا ةحاصفو «لاحلا هيف عمتجا نم نأ لصاحلاو) :اًضيأ لاقو

 .«يرتششلاو «يلازغلاك ءهتوم دعب همالكب عفتني هنأل كلذو «لامكلا لامك

 ."”6 يسرملاو «يلذاشلاو

 نبا لاق ءاّباتك أرقي ملو ءاملاع سلاجي مل اّيمأ لماكلا يلولا اذه نوكي دقو

 ديحوتلاو «مكحلاو «مولعلا نم هدنع دجتو ءاّيمأ نوكي يلو نم مك ) : ةبيجع

 تعمس دقلو ؛هملع الإ اًلهاج اّيلو هّللا ذختا ام «ءاملعلا ريراحن دنع دجوي ال ام

 )١( :ص ننملا فئاطل 5؟١-170.

 ) )9:ص ممهلا ظاقيإ ١؟7".

  62ص ممهلا ظاقيإ : 7717.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ريسفت يف ملكتي ناكو «باتك يف اهتيأر ام اًرارسأو اًمولع يديزوبلا انخيش نم

 هتعمسو «هريغ دنع اهدجت نأ لق «ةراشإلا لهأ قيرط ىلع هللا باتك نم تايآ

 ملعلا نم اًئيش تأرق الو ءطق ملاع يدي نيب تسلج ام هّللاو :لوقي

 هويلع نبا هيلع صن ام وه لهاجلا يمألا لامك يف مهتلعو «''"« رهاظلا

 .مولع سابتقا وأ «ةءارق ىلع فقوتت ال موقلا مولع نإ» :هلوقب يمناغتسملا
)030( 

1 

 عمال

 ( ةينابر ةبهوم يه امنإو

 :نذإلا نطاوم

 رداصم اهل سيل هنأو «ةنسلاو باتكلا نع ىقلتت اهنأ ةيلذاشلا ةقيرطلا معزت

 ,ىوعدلا هذه عم ضراعتي ال ةقيرطلا هب لوقت يذلا نذإلا نأو «كلذل ةفلاخم

 .هتناكمو نذالا ىنعم نايب دعب- يسافلا نمحرلا دبع ديز وبأ لوقي اذه يفو

 الو «ةوبنلل ةمحازم ةملك كلذ يف سيلو :١ -هماسقأو «هيف يلذاشلا صوصنو

 ال «ةقفاوملاو «عبتلا مكح ىلع كلذ يف يلولا نوكل «هب تدرو امل ةفلاخم

 نيبتت ةلطاب ىوعد يسافلا نم مالكلا اذهو ."" ةفلاخملاو «لالقتسالا مكح

 يتلا ةلثمألاو «مهدنع نذإلا ةيجحو «مهلاوقأ ضرع دنع اهبذك نم اهتحص

 ةقيقحلا هلالخ نم نيبتيو «ثحبملا اذه يف هضرعنس ام وهو ءهيف اهوركذ
 فتاوهلا قيرط نع ىلاعت هللا نم يلولل لصاحلا نذالا نأ :يهو ةيلاتلا

 زوجي الو ءاهيلإ عجري يتلا «ةربتعملا يقلتلا رداصم نم ةيبلقلا رطاوخلاو

 امأو «ىلاعت هللا وه ةقيقحلا يف مهدنع نذآلا رمآلا نإف ءاهيلع ضارتعالا

 .رمألا كلذ غيلبت هتياغف يلولا

 .عقي ماكحألا عاونأ يأ يفو «نذإلا تاعوضوم يف يلذاشلا لصف دقو

 )١( /5:ديدملا رحبلا ؟١١".

 ١١. :ص عجرملا سفن رظناو 25١ :ص ةيسودقلا حنملا 62



 « دقت و ضرع » ةيلذاشلا

 دق بودنملاو بجاولاو «سفنلا ظوظحو حابملا يف نوكي ام رثكأو » :لاقف

 طلخت الف «نذإلا ىلإ انه يلولا جاتحاف ءامهنع جرخ دق «يهنلاو رمألا امهلوانت

 نم نوكتف عرشلا ماكحأ نم اًبناج طقستو .طلغتف يهنلاو رمألاب نذإلا
 ,2306 .يلهاجلا

 طسبني رون يلولا قح يف نذإلاب ينعنو :لاقف نذإلا ققحت ةيفيك نيب مث

 يذلا ءيشلا ىلع رونلا كلذ دتميف «هيلعو «هيف هَّللا هلعجيف «بولقلا ىلع
 نإ ذخأت نأ كئبني رونلا كلذف ءرون تحت ةملظ وأ رون رونلا عم هكرديف «هديري

 هيف نوذأملا هيف حابملا باب اذه ...عنمت وأ ءربدت وأ «لبقت وأ ءضفرت وأ «تئش

 ةحيحص ةيز هتنراق اذإف هللا دارمب حابملا لعفلا دكأت لوقلا هنراق اذإف «رييختلاب

 الف دتمملا رونلا تحت ةملظلا ترهظ نإو ءاّبودنم داعو حابملا مكح نع زرب

 هنإف هبنجتو .«كلذ رذحاف «بلقلا ضابقناب ضبقلا حئال هيلع حولي نأ ولخي

 وأ كي هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم ةنيبب الإ كلذ عطقني الو «داكي وأ روظحملا

 الو «بلقلا هعم عدصني ال ميغ هبش ةملظلا نكت نإف ...هتدلق فالخب وأ ءعامجإ

 ."”(اهوركم نوكي نأ داكي هنإف «هنع دعابتف نهذلا هب غرفتي

 ةفرعم نذالا قيرط نع عيطتسي ىلولا نأ قباسلا همالك ةصالخو :تلق

 .تاهوركملاو تابودنملاو لب «تاحابملا

 :يهلإلا نذإلل اهوبسن يتلا نذإلا نطاوم ضعب
 يف تعسوت ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ دجن مهلاوقأو مهبتك ىلإ عوجرلا دنع

 ةلماش يه لب «يلذاشلا معزي امك حابملاب ةصاخ يه تسيلف نذالا نطاوم

 لصحتف كلذ يف مهمالك تعبتت دقو .هدهاشمو هبيغو «هيهنو هرمأ هلك نيدلل

 ما ٠ ص رارسألا ةرد 2غ(

 .ة م86 8#ما/ : ص رارسألا ةرد 22,0



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : اهضعب دروأ ةريبك ةعومجم يل

 :ِهَّلل عوجرلا نودب هللا كلم يف فرصتلا يف نذإلا ١-

 هل هَّللا نذأ دقف رضلا عفدو عفنلا هلاؤسو «نوذأملا ءاعد زوجي كلذ ىلعو

 ؛هَّللا نذإب ةكلمملا يف مهفيرصت حطشلا نمو » : ليزيغم نبا لاق «ءيش لك يف

 مهتالوقم ضعب لقنو «« هتئيشمو هنذإب كلذ ذفنيف .نومكحيو ءاهيف نوفر صتيف

 ."'"6 يئامس ءامسلاو يضرأ ضرألاف » : هسفن نع مهضعب لوقك كلذ ىف

 دئاوفلاو صئاصخلا نم اهل امو ةيعدألاو بازحألا فيلأت يف نذإلا -؟

 .راثآلاو

 «يبر نم نذإب الإ ةملك هنم تبترام » : ريبكلا بزحلا لضف يف يلذاشلا لاق

 ."« اًمون وأ ةظقي يقلتلا هجو ىلع يأ ١ : ةبيجع نبا لاق كي هللا لوسر نم نذإو
 : لزنت نأ لبق رادقألا عقاوم ىلع عالطإلا يف نذإلا -'“

 يف هلعف ةدهاشم ىلع ينعلطأ ىلاعت هللا نإ :غابدلا زيزعلا دبع لاق

 مث «ءيشب هنم ّيلع بيغي ال ءاّنايع ةقيلخلا يف اًيراس هلعف ىرأ انأف «هتاقولخم

 هئاضقو هلعف رارسأ ىلع - هلضف ضحمب دمحلا هلو ىلاعتو كرابت - هللا ينعلطأ
 ردقلا رارسأ ملعأو «تناك مل ملعأو «لاعفألا كلت دهاشأ انأف «هتقيلخ يف

 ." "« رارسألا كلت نم ءيش ّىلع ىفخي ال ثيحب ءاهيف

 : ةملظلا ىلع ءاعدلا يف نذإلا - 5

 ثونحي اوُلاوو اندبع اووذُكَم جرن موك هلق َتبَدَك #8 92 هلوق ريسفت يف ةبيجع نبا لاق

 )١( :ص ةرهازلا بكاوكلا 47".
 ,غ594١ :ص ةيبيجعلا رهاوجلا عومجم نمض ةيقورزلا ةفيظولا حرش ةيسدقلا حقاوللا (؟)

 حرشو 2( 9-1 :ص ربلا بزح ىلع يديبزلا حرشو ؛04 :ص فوصتلا دعاوق :رظناو

 ." :ص ربلا بزح ىلع يسافلا
 70 : ص زيربالا رف



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 رك رح رس

 نمل ةيلست ةيآلا يف 7 :١11-4:رمقلا ةروس] © رص ُبوُلَعَم نأ ههّيَر اَعَدَف © َرِجْدْرَأ
 وأ ماهلإب كلذ يف مهل نذأ نإ مهل ملاظلا ىلع ءاعدلا ةباجإو «ءايلوألا نم يذوأ

 .70( ىلوأ ربصلاف الإو «فتاه

 :ةمعطألا نم مارحلاو لالحلا ةفرعم يف نذإلا -

 فراعلا » :ةيفوصلا خويش ضعب لوقل هريسفت دنع يسرملا سابعلا وبأ لاق

 مهلوق نأ نظت ال>:اًرسفم لاق «عرولا هيلع قيض عرولاو «ةفرعملا هتعسو
 ةريصب وذ فراعلا نكلو «ةهبش هيف ام وأ اًمارح لكأي هنأ ةفرعملا هتعسو فراعلا

 .هلحب هملعل ماعطلا كلذ ىلإ هدي دميف «عرولا نع ىطغ ام هل فشكي «ةرينم
 لاقو "70 هنع روتسم عرولاو .هتريصب هتدهشأ ام ىلع .ةهبشلا نم هتمالسو

 اًريرح اًبوث سبلي نأ هدابع ضعبل نذأ ىلاعت هللا نأ ولف » : يلذاشلا ليزيغم نبا

 .""( عرشلل اًكهتنم نكي مل هسبلف ءائيقي نذإلا كلذ دبعلا ملعو ءالئم
 : لالحلا ةحابإ يف نذإلا -"5

 ةنس نيعبرأ ذنم ١ :''”يفاحلا رشب لوق ىلع يسرملا سابعلا وبأ قلع
 موق ءالؤه نأ كلذ يف ىنعملا ١ :هلوقب .«هنمث يل افص امف ءاوشلا يهتشأ

 نم نذإب الإ ءيش يف نولخدي الو «نوبرشي الو «نولكأي ال ,بتارم باحصأ
 هللا حتف لاقو «*”(هنمث هل افصل ءاوشلا لكأ يف هل نذأ ولف «ةراشإو هللا
 اهنم ذخأي الو هللا دنع نم حوتفلا هيتأت تناكو » :يواقردلا يبرعلا نع ينانبلا

 .6//!67:ديدملا رحبلا )١(

 ,177-؟١7 :ص ننملا فئاطل ()

 .يعفايلا نع ةلوقملا لقن دقو 7” :ص ةرهازلا بكاوكلا (9)

 ناكو «دادغب نكس «ورم نم هلصأ «يفاحلا ءاطع نب نمحرلا دبع نب ثراحلا نب رشب :وه (4)

 تاقبطلا :رظنا .(ه؟1؟1/) ةنس دادغبب ىفوت «ضايع نب ليضفلا بحص «اعرو اًملاع

 0000 : ةيريشقلا ةلاسرلاو « ٠١5 :ىربكلا

 ”5١. :ص ننملا فئاطل (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 للاب ذخأي ناكف هللا نم نذإلا هاتأ ىتح ...هدالوأو «هتجوزو «هترورض ردق الإ

 .7( هلل كرتي ناك امك

 :ببستلاو ديرجتلا يف نذإلا -

 اهنم جرخت الف بابسألا يف ىلاعت قحلا كماقأ اذإف :١ ةبيجع نبا لاق

 «كخيش نم ةحيرص ةراشإب ىلاعت قحلا كجرخي ىتح ثكماف « بعتتف كسفنب

 ."7( فتاه نم وأ

 : ظوظحلا ضرأ وأ قوقحلا ءامس ىلإ ءايلوألا لوزن يف نذإلا -4

 مدقي امدنع يلولا نأ ىلإ اوبهذ ىتح يهلإلا نذإلا ميمعت يف ةيلذاشلا تدامت

 ىلإ لزني وأ «-مهدنع ةريبك ةناكم اهل سيل يتلا- ةرهاظلا تادابعلا ىلع

 يلولا نم مادقإلا اذه نإف مهدنع ةمومذم يه ىتلا اهتاوهشو ايندلا ظوظح

 يف تايادبلا لهأو «نيرئاسلا قح يف اًصقن ناك نإو «هيلإ ةبسنلاب لامك
 : يلذاشلا لاق «ىلاعت هَّللا نم هل صاخلا نذإلا لوصح وه كلذ ةلعو «قيرطلا

 يلمعب ينبجحت الو «كلوسر بدأب بدأتلا كلأسأف كقوقح ينتعجرأ نإو»

 لوقلا ةقفاومب كنذإ نم نيكمتلا كلأسأف يظوظح ىلإ ينتعجرأ نإو «كنع

 ."0( كنع ةنئاكلا ةراشالابو «كنم

 ظوظحلا ضرأو «قوقحلا ءامس ىلإ اولزن اذإف :٠ هَّللا ءاطع نبا لاقو

 بدألا ءوسب قوقحلا ىلإ اولزني ملف «نيقيلا يف خوسرلاو «نيكمتلاو نذإالابف
 هّللاب هلك كلذ يف اولخد لب «ةعتملاو ةوهشلاب ظوظحلا ىلإ الو «ةلفغلاو

 .(( هللا ىلإو ءهَّللا نمو ءهّللو

 ) )1١:ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ 159.

 ,5 150-1 : ص باتكلا سفن رظناو 25١9 :ص ممهلا ظاقيإ ()

 .4”:ص رارسألاةرد (29)

 .141468-415 :ص ممهلا ظاقيإ :رظناو .40 :ص سورعلا جات ()



 ءدقتو ضرع . ةيلئاشلا
 : خويشلا بقانم ركذ يف نذإلا -4

 عفرت ةليسو لك نع اوثحب مهخويش يف ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ ىلغ امل
 فتاهلا عامسو .مهل هللا ةبطاخم ىوعد اوقلتخاف «سانلا نيعأ يف مهخويش

 نبا لاق «هب اورمأ دق اًحطش ءانثلا اذه اودعو .مهخويش ةلزنمب مهمالعإو «هنم

 ءرمألل الاثتما مهنع ردصف «هب اورمأ ام ةلمج يف حطشلا نأ ملعا » : ليزيغم

 ىلع مهئانث نم لقن مث « مهنأش ولعل اًنايبو .مهلضفب اًهيونت رمألا كلذ نوكيو

 مزتلا هنإ :مهضعب لوقو «ةنجلا لخد يمدق لبق نم :مهضعب لوق مهسفنأ

 ."7هآر نم ىأر نمو ءهآر نمل ةعافشلا

 تعمس ١ :لاق رمسألا نيدلا نيكم نع هللا ءاطع نبا هركذ ام كلذ نمو
 يف اناعد اًنالف » : هل لاق هللا نأ اهيف ىعدا يتلاو ةصقلا درس مث « قحلا ةبطاخم

 نسحلا ابأ خيشلا لاويلف هل باجتسي نأ دارأ نإف ,تاوعد تسب تقولا اذه

 .'7( ىلذاشلا

 ٠١- تاوعدلا عشبأب مهيفلاخم ىلع ءاعدلاب نذإلا :

 مهللا :لاقف «ءاربلا نبا ىلع وعدأ نأ ترمأ نآلا » : هباحصأل يلذاشلا لاق

 اًمداخ هرمع رخآ يف هلعجاو ءهدلو يف هنتفاو «هملعب هعفنت الو ءهرمع لوط

 هل نذإلا رودص يعديف رمسألا مالسلا دبع وه رخآ يلذاش يتأيو «"'”؛ ةملظلل

 امهيلع وعدي فيك هملعي نأ هللا لأسيف «هافلاخ نيلجر ىلع ءاعدلا يف هللا نم

 سرخاو ءامهرباد عطقاو ءامهملع نم ةكربلا عطقا مهللا ١ :لق هل هَّللا لوقيف

 .دربلاو رحلا نيب امهلتقاو ءامهتوم ةعاس يف نيتداهشلاب قطنلا دنع امهناسل

 )١( ص ةرهازلا بكاركلا :رظنا 47".
 )  )0:ص ننملا فئاطل ١١7.

 لآ ص رارسألا ةرد ف



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

010) 
 (« ةئجلاك ادوعي ىتح امهيربق يف امهقرحاو

 : عدبلا يف عوقولاب نذإلا ١-

 لوأ دنع هرعش صق بئات هءاج اذإ ناك يلوزجلا ناميلس نب دمحم نأ اوركذ

 ."هل ِهّللا نم نذإب كلذ لعفي ناك هنأ "'يبورخلا دمحم ىعداو «هتبوت

 :ناطوألاو لهألا كرتو ضرألا يف ةحايسلاب نذإلا -

 ةمطاف تلاق «هتفلاخم زوجي ال يذلا هللا نذإب تناك مهتاحايس نأ اومعز

 هصتخاو «هل هّللا هراتخا يذلا يهلإلا نذالل عضخ دقلو ١ :اهدلاو نع ةيطرشيلا

 ك7( هايندو هدالوأو هتايحب اًيحضم ...قحلا ىلإ ةلحر يف (هدالب رداغف «هب

 ريخم ريغ ريسم هنإ ) : ةحايسلاب نذالا اذه رودص دنع هتجوزل لاق هنأ تركذو

 ."" 7( هيف هالوم ةدارإ هتدارإ نأو «ديري امل

 ١- ةيبرتلاو ةخيشملاب نذإلا :

 كلذ ىلعو «هل هللا نذإ دعب الإ نيديرملا ةيبرت ىلإ مهدنع خيشلا مدقي ال
 لاق «نوذأم خيش نع ردص هنأل هيف هتعاط ديرملا ىلع بجيف هلوقي ام لكف

 , "7 هي هلوسرو هللا نذإب كلذ نإف "اهل ردصت نم لكف » :يواقردلا يبرعلا

 : هل لاقو كك يبنلا ىأرف ةيوازلل جورخلا نع رخأت هابأ نأ ينانبلا هللا حتف ركذو

 )١( :ص ةيهبلا نئملاو ةينسلا راونألا ١9.

 لهأ نم ناك «رئازجلا ةنيدم ليزن ءأشنملا يسلبارطلا يبورخلا يلع نب دمحم :وه (؟)

 دبع فيلأت يلوزجلا مامإلاب يلومشلا فيرعتلا :رظنا .ه457 ةنس يفوت «هقفلاو فوصتلا

 .55 :ص ىفطصملا دمحم ثيغملا

 .45 :ص يلوزجلاب يلومشلا فيرعتلا رظنا (؟)
 5١7. :ص قحلا ىلإ يتلحر (4)

 5١5. :ص قباسلا ردصملا (5)

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا ينعي (5)

 .45 :ص ةيدهلا روشب (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ."”(ناميإلا تبلُس الإو «ءارقفلا ىلإ كبر نذإ نع جرخأ ركب ابأ ايد
 : ءيش لك يف نذإلا -15

 ال يهو .«تالماعملاو «تادابعلا يف نذإلا ىلع ةلثمألا ضعب يه قبس ام

 عجرت الو » :يلذاشلا لاق ,ءيش لك يف مهل لصاح نذآإلا لب اهيلع فقوتت

 ملعلا ماقم يف لمكي الو ١ :صاوخلا يلع لاقو «''”« هنذإب الإ لج وأ قد ءيشب

 ريغو عامجو «جورخو «لوخدو «سبلو ءبرشو «لكأ لك يف هنذأتسي ىتح
 هدنع ناك نم لكو » : ةبيجع نبا لاقو « "70 تانكسلاو تاكرحلا رئاس نم كلذ

 نم هبلق ىلع هللا عبط نم ضعبو هللا نم نذإلاب الإ فرصتي ال هللا نع مهفلا
 اًئيش ركني نم ذإ .فعضلا دالب يف روذعم وهو ءاذه ركني ءاهقفلا ةدمالج

 2406 ءاداع

 : يهلإلا نذولا ةيجح

 نذالا قيرط نع تتبث تادابعو دئاقع نم قبس ام لك نأ ةيلذاشلا دقتعت

 نود نوكي دقو «لاحب هتفلاخم زوجي الو ءهب قيدصتلا بجي .قح يه يهلإلا

 نأك بلطب نوكي نأ امإ باطخلا نإ :هويلع نبا لاق «'””هيف يلولا ريخيف كلذ

 يفو «ءيشلا كلذ يف هنع ريخأت ريغب ءيش لعف فراعلا كلذ نم قحلا بلطي

 ءيشلا يف انذإ نوكي نأ امإو يق ِهّللا ءايلوأ نم ريثكل عقو امك «ناحتما كلذ

 ,'"”(قلخلا عفنل جورخلاب وأ «ةيهلإلا ةرضحلل لوخدلا يف قحلا هل نذأي نأك

 ) )1١ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ : ١57« :ص ىيمشاهلا دمحمل ديدسلا لحلا :رظناو 4 1.

 .غ/ :ص رارسألا ةرد (؟)

 64١. :ص صاوغلا ررد (9)

 ."7 : ص يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا ةسردملا :رظناو «555 : ص ممهلا ظاقيإ (5)

 بكاوكلا :هباتك يف ماهلإلا ةيجح يف سانلا فالتخا يلذاشلا ليزيغم نبا ثحب دقو (5)

 /١181. : ص ةرهازلا

 8١-41١. :ص ةيسودقلا حنملا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا باملا

 ىلاعت هللا باطخب الإ نوكي ال موقلا عرش يف ءيشلا ىلع مكحلا » : اًضيأ لاقو

 باطخلا اذه رشبل لصح اذإو ...ةيهلالا ةرضحلا فتاوه ناسل ىلع فراعلل

 الو «باطخلا اذه لوأتي الو «هل هللا باطخ نم هرماوأو ؛هماكحأ ذخأي راص

 .''”( هنع ديحم ال اًمكح هدنع ريصي لب «هنع ىلختي

 نم دهتجملا فالخب ءأطخلا يف عقي نأ نكمي ال مهدنع نوذأملا يلولاو

 يف ملاعلا لمكي ىتم لئس امل - صاوخلا يلع لاق «ئطخي دقف ءاهقفلاو ءاملعلا

 راصو «عورشم لمع لك يف هل اًدوهشم عراشلا راص اذإ :لاقف - ملعلا ةجرد

 لعفيو «ةطبنتسملا رومألا نم هنع مهاهنيو «سانلا هب رمأي ام عيمج يف هنذأتسي

 ."”( ئطخي دق دهتجملا نإف ءاهنم هيف هل نذأي امب
 هنأش نم دبعلا ١:صاوخلا يلع لاق «ملظب ءاج ولو هقيدصت بجي نذالاو

 ." 0 ملظلا فئاظو يف هماقأ ولو «ميلستلاو ءاضرلاب هديس لاثتما

 .هريغ لمشيو هلمشي لب نذإلا هل لصح نمب صاخ سيل مهدنع نذالاو

 ةمرحو «هب لمعلاو .ءمهخيشل رداصلا نذاإلا لوبق نيديرملا ىلع بجيف
 نم جرخ دقف ءايلوألا مكحب ضري مل نمو :ةبيجع نبا لاق «هتفلاخم

 مكحو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مكح نأل «مهتيبرت شع نمو ؛مهترئاد

 .(”(ناميإلا ةرئاد نع جرخ هللا مكحب ضري مل نمو «هّللا مكح وه هتئرو
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 .15 :ص سورعلا جات :رظناو . 5١ :ص صاوغلا ررد ()

 ١4. :ص صاوغلا ررد (9)

 .١677/1:ديدملا رحبلا (5)



 عا _-

 نناعج ايي حيل يأ ل ن ج

 « دقنو ضرع » ةدلذاشلا

 : يناثلا بلطملا

 .ةطساو الب ىلاعت هللا نع اًمانمو ةظقي يقلتلا ف مهصوصن ضرع

 ملع رحب نم فرتغي وهف «هل لحاس ال ملع يفوصلا يلولا ملع نأ اومعز
 قيرط نع ةرشابم ىلاعت هللا نم ذخأيو هِي هلوسر توم دعب هنم دمتسيو هللا

 لكل حوتفم بابلا اذهو ءاّمانم وأ ةظقي «ةينابرلا ةيبلقلا رطاوخلا وأ «فتاوهلا

 امثيح مهعم رئاد ىدهلا نأو كي دمحم ةمأ ملعأ مهنأ اوعدا هبو ءمهنم يلو

 «لطاب ىلع وهف مهفلاخ نم لكو «قح ىلع وهف مهعبتا نم لك نأو ءاوراد
 :ةرشابم هللا نع يقلتلا مهمعز دكؤت يتلا صوصنلا ضعب هذهو

 :يلذاشلا نع ةدراولا صوصنلا ١-

 :هترواحمو «هيلع هَّللا درو «ىلاعت هللا ةبطاخم ىوعد نم يلذاشلا رثكأ

 اًمزاج يلذاشلا فلح :اهنمو ءاّدج ةريثك هنع صوصنلاو «هنع مولعلا يقلتو

 نمو «ليلد الو يعرشلا ليلدلا قيرط نع الإ اهتفرعم نكمي ال «لئاسم ىلع
 ءءاملا يف توحلا يف هنايرس ىرأف ددملا يلع لزنيل هنإ هّللاو» :هلوق كلذ

 يف هبح عضو الإ اّيلو ِهَّللا ىلو ام هّللاو ١ :اًضيأ لاقو « 2( ءاوهلا يف رئاطلاو

 ."""« هضفري نأ لبق يبلق يف هضغب ىقلأو الإ اًدبع ضفر الو «هيلوي نأ لبق يبلق
 ,''!( تاملكلا كنم مدآ ىقلت امك .كنم يقلتلا انل بهو » :هئاعد نم ناكو

 هتيمست لصأ نعو 0( ةملاكم اهبحصت ةدهاشم انل بهو » :اًضيأ لاقو

 : هل ليقف «يلذاشب تسلو يلذاشلا ينتيمس مل :تلق » :يلذاشلا لاق «يلذاشلاب

 )١( :ص ننملا فئاطل ١١١.

 ١١١. :ص نئملا فئاطل (؟6)

 .55 :ص رارسألاةرد (99

 57 :ص رارسألا ةرد رظنا ءربلا برح يف هلاق ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ينعي - ةمجعملا لاذلا ديدشتب -يل ذاشلا تنأ امنإ «يلذاشلاب كتيمس ام ىلع اي

 .'''( يتبحصو يتمدخل درفنملا

 انأو «صالخالا يسفن نم اًيلاط ةبعكلاب فوطأ ينأك تيأر :اًضيأ لاقو

 «ميلعلا «عيمسلا انأو ندندي نم عم ندندت مك :ءادنلا اذإف ءيرس يف هيلع شتفأ

 ملع الخ ءاّعم نيرخآلاو نيلوألا ملع نع كينغي يفيرعتو «ريبخلا «بيرقلا

 .00"2 نييبنلا ملعو .لوسرلا

 نأ نينقوم «هعابتأ اهلقانتو «يلذاشلا اهلاق يتلا صوصنلا ضعب هذه

 توصب هللا دريو «ةقيقح اهيف هللا بطاخي ناك ةبترم ىلإ لصو يلذاشلا
 : اهضعب درون «ةريثكف هعابتأ نع صوصنلا امأو .هعمسي

 :يسرملا سابعلا يبأ نع ةدراولا صوصنلا -؟

 هّللا لاق لوقأ نأ سافنألا ددع ىلع تدرأ ول ١ :يسرملا سابعلا وبأ لاق

 لاق : تلق هَّللا لوسر لاق لوقأ نأ سافنألا ددع ىلع تدرأ ولو ءهَّللا لاق : تلق
 ام هّللا نم عامسلا يعدي سابعلا ابأ نأ هانعم اذهو :تلق "00ه هللا لوسر

 هَّللا لاق لوقيو «هنم هعمس ام هل بسني نأ عيطتسي هنإ ىتح «سانلا هعمسي مل

 .!!سافنألا ددع ىلع

 ام هّللاو » :لاقف سيردتلاب هرمأ يذلا وه هللا نأ معزي يسرملا نإ لب '

 يبأ هخيش نع هللا ءاطع نبا لاقو ؛06بلسلاب تدّدُم ىتح قلخلل تسلج

 بيغ الإ هنطو سيل نم مالك اذه :همالك تعمس اذإ لوقت » : يسرملا سابعلا

 ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 7 : ص ةيلعلا رخافملا و 78 : ص راربألا ةفحتو رارسألاةرد )١(

 .يل ذاشلا ىنعم رسف دقف © : ص رحنلا ةدالق بحاص مالك رظنا 2177” : ص

 7١7. :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظناو ٠١7. :ص رارسألا ةرد ()

 5١/7. :ينارعشلا تاقبطو 275١/7 :ةيردلا بكاوكلا و ١77« : ص ننملا فئاطل (0)

 ."57 /؟ :ةيردلا بكاوكلا و ١50« :ص ننملا فئاطل (5)



 « دقنو ضرع » ةديلذاشلا

 نع يوانملا لاقو "76 ضرألا لهأ رابخأب هنم ملعأ ءامسلا رابخأب وه هّللا

 ,ةعيرشلا ءاملع يديأب الإ ملع مت ام :اولاقو ءموق هيلع ركنأو » :يسرملا

 0 يهلإ رحب نم فرتغي لجر اذه :اولاقو ءاوتهبف ؛.هورضحف

 ةبطاخم تعمس ٠ :لاق رمسألا نيدلا نيكم ينربخأ هَّللا ءاطع نبا لاقو -*

 اذه يف اناعد اًنالف ١ :هل لاق هللا نأ اهيف ىعدا يتلاو ةصقلا درس مثا قحلا

 نسحلا ابأ خيشلا لاويلف هل باجتسي نأ دارأ نإف «تاوعد تسب تقولا

 ."7( ىلذاشلا

 اعمس امهنأ ' :امهضعب لوق فوصتلا خويش ضعب نع ليزيغم نبا لقنو -4
 الو هالعفاف اًئيش العفت نأ امتئش اذإ :ىلاعتو هناحبس قحلا لبق نم باطخ

 470 ىنانذأتست

 ةثداحملاو ةملاكملا نم حوتفم باب خيشللو » : غابدلا زيزعلا دبع لاقو -ه

 مالكلاو «كلذك يحولاو ءايبنألاب صتخي لوسرلا لاسرإف ...ةظقيلاو مونلا يف

 دق وهف .676 خويشلل كلذ ريغو مانملاو .فتاوهلاو .ماهلإلاب باجح ءارو نم

 .اًمانم وأ ؛فتاوهلا قيرط نع ةظقي باجح ءارو نم هّللا هملكي يلولا نأ رقأ

 - اًميلأت ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش رثكأ - ةبيجع نبا نع درو ام امأو -5

 ىسوم هّللا ميلك نأ ةبيجع نبا معز :صوصنلا ضعب اهنم راتخن اًدج ةريثكف
 لضف امك :١ لاق ثيح «كلذ يف ءايلوألا هكراش لب هللا ةملاكمب صتخي مل يتلا

 ىلع مهضعب ءايلوألا لضف كلذك ءضعب ىلع مهضعب لسرلا هّللا

 ) )1١:ص ننملا فئاطل ١594.

 ) )9/؟:ةيردلا بكاوكلا 47"

 ) )9ص نئنملا فئاطل : ١١7.

 ) )5:ص ةرهازلا بكاوكلا 17".
 ) )0:ص زيربالا 70/8.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لصحت نم مهنمو .ةملاكملا اهبحصتو ةدهاشملا هل لصحت نم مهنمف...ضعب

 20(... ةملاكملا نود ةدهاشملا هل

 نع لزتعاو هتيلكب هّللا ىلإ عطقنا نم لك » :اًحوضو دشأ رخآ صن يف لاقو

 امك .ةملاكملاو «ةاحاتملا هل تلصح قحلا ىوس امع هبلق ىلخأو . قلخلا

 هذه نم ءايلوألل بيصن هنم نوكي ءايبنألل هَّللا هحنم ام لكو .العل ميلكلل تعقو

 ."”(ةمألا

 نبا لاق «ةطساو نود نم ةرشابم هللا نم نآرقلا عمسي يلولا نأ معز هنإ لب

 الب «ميلع ميكح ندل نم الإ نآرقلا نوعمسي ال هّللاب نوفراعلا» :ةبيجع

 "0 هللا ىلإ هللا نم لوعمسي مهف  ءمهرظن يف ةفوذحم ةطساولا .ةطساو

 ثيح «ةدمب هعوقو لبق هب هللا هربخي هيلع هَّللا هردقي ام عيمج نأ اًضيأ معزو

 رادقألا عقاوم ىلع ىلاعت هّللا هعلطي هتيرشب تفطلتو ,هباجح قر نم نإ » :لاق

 انققحت دقو ...مونلا ىف اهاري نأ امإو «ةظقيلا ىف اهب بطاخي نأ امإ «لزنت نأ لبق

 الإ ىلامج وأ «ىلالج رمأ انب لزني نأ لبقف هلل دمحلاو ءانسفنأ نم رمألا اذه

 .(0( هعوقو رظتننف «برقت ام هنمو «هتدم لوطت ام هنم «ةدمب هلوزن لبق هارن

 نع كاهني هانل غصت ال «مالسلا دباع اي : يل ليق » :هلوق كلذ نمو «هيف هتأرجو

 ) )1١رحبلا المديد:١/ 787.

 .77/6 « 514/7: باتكلا سفن رظناو «750 /” :ديدملا رحبلا (؟)

 /5 2٠١8 /" ,الا" ١/ :ديدملا رحبلا ىف ةهباشم صوصن رظناو 2١75/4 :ديدملا رحبلا (*)
00", ْ 

 ينارمعلا عمج ةبيجع نبا تافلؤم عومجم نمض ردقلاو ءاضقلا ركذ يف رردلا كلس (5)

 رظنا اًدج ةريثك بابلا اذه يف ةيلذاشلا خويش نع ةدراولا صوصنلاو «57 : ص يدلاخلا
 239 21/8 : ص يلوزجلا مامإلاب يلومشلا فيرعتلاو 277 : ص رارسألا ةرد : يف اهضعب

 .47 :ص ىيمشاهلا دمحمل ةرشعلا ةلئسألاو «57 :ص ةيدماح ظعاومو



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 ءاّرس ينركذي نمم رثكأ اًرهج ينركذي نم بحأ ينإف «تاعامجلا يف يركذ
 امهنإف يبرع نب نيدلا ييحمو «جالحلا ريفكتب لوقي نم لوقل يغصت نأ كايإو

 ينيب سيل نيذلا يئايلوأ مظعأ نم امهو «يلوسربو يب نادحوم «نانمؤم

 ءايحأ نآلا امهنأل ءامهيف ينوفاخي ملو ءامهوملظ ءاملعلا نإف «باجح امهنيبو

 موي ىلإ امهضغبي نم ضغبأو امهبحي نم بحأ ينإف «ةنجلا يف نيدلخملا نم
 ,230 ةمايقلا

 «ناكم الب هَّللا يدي نيب ىنأك تيأر» :اًمانم ىلاعت هللا نع ذخألا ىف لاقو

 ...«بر اي :تلقف ميرم نب ىسيعو «ىسومو ليلخلا ميهاربإو ليربج يعمو
 ةقيرطلا عابتا ّيلإ قرطلا برقأو ..:لاقف ...ينقفوف كيلإ لصوت قرطلا يأ

 ىلع ةموادملاو «ةيدمحملا ةنسلا عابتا عم «ةيلذاشلا ىلإ ةعجارلا ةيسورعلا

 فلأ نيعبس ةليلو موي لك يف هللا هللا وهو ءمظعألا ميظعلا يمساب ركذلا

 «يهلإ :تلقف ةولخلا يف سلاج موي تاذ تنك » :اًضيأ لاقو «' 5"( ةرم

 اذإ :ةولخلا قوف نم ءادنلا تعمسف ؟كل اًدباع نوكأ ىتم «يقلاخو «يديسو

 تلقف «يل دباعلا اَذِإ تنأف ؟كريغ يل دباعلا نوكي نمف !يل دباعلا تنأ نكت مل

 «نييحلاو نيتيملا ءايلوألا يف ينم ةجرد مظعأو ينم لضفأ نآلا ءايلوألا يف له

 7( ءايبنألا الإ ءايلوألا نم دحأ كيلع لضفي ال :ليقف

 حرشو «ةيقفلا لئاسملاو ءراكذألا نع هلأسيو هللا بطاخي ناكو

 نع هللا هبيجيو «مهتيالو ةفرعمو «نيقباسلا ةيفوصلا لاجر ةقيقحو .«ثيداحألا

 ."”هلأس ام لك

 )١( ص ةيهبلا نئملاو ةينسلا راونألا : /ا١-58.

 ١9-55. :ص ةيهبلا نئملاو ةينسلا راونألا (؟)

 5١. :ص قباسلا عجرملا (6)

 "9 اال ء”ا1 257١ :ص ةيهبلا نئملاو ةينسلا راونألا :رظنا (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ىوعدلا هذه دقن :ثلاثلا بلطملا

 : نيتلأسم ثحب يف مهلوق دقن لوانتأ فوس

 .يهلإلا نذإلا ىنعم يف يلذاشلا لوق ةقيقح :ىلوألا ةلأسملا

 .يهلإلا نذإلاب لمعلا مكح :ةيناثلا ةلأسملا

 :يهلإلا نذإلا ىنعم يف يلذاشلا لوق ةقيقح :ىلوألا ةلأسملا

 دقو «ققحتم هللا نم ملع هل لصحي نأب مركي يلولا نأ ىلإ يلذاشلا بهذ

 ىلع مدقيف «سفنلا ظوظحو حابملا مكح هب فرعيو ءهللا نم باطخ هنراقي

 يف بلقنيف نذالاب هنع ضرعي وأ ءاّبودنم هقح يف بلقنيف هيف نوذأملا حابملا

 .اًروظحم هقح

 هادعت لب «حابملا دح دنع فقي مل هللا نم نذالا لوصحب هنم مزجلا اذهو

 ركذو ءاهب نيديرملا مازلإو ءراكذألا عيرشتو «مارحلاو لالحلا ةفرعم ىلإ

 يف هلوق دنع نذإلا يف عسوتلا اذه ىلإ يلذاشلا راشأ دقو «''"اهيلع لئاضفلا

 نمو «'""( سفنلا ظوظحو حابملا يف نوكي ام رثكأو » :نذالا نع هثيدح ضرعم

 نذإب الإ ةملك هنم تبتر ام ١ :ريبكلا بزحلا هبزح لضف يف هلوق هنع كلذ ةلئمأ
 206 يبر نم

 نبا هركذ ام حابملا هب لمعلاو نذإلا يف قباسلا يلذاشلا مالك نم بيرقو

 دبع خيشلا نأ الإ .عوضوملا سفن يف يناليجلا رداقلا دبع خيشلا نع ةيميت

 .هعابتأ نعو هنع كلذ دادعت قبس دقو )٠١(

 .47 :ص رارسألاةرد ()

 21١54 :ص ةيبيجعلا رهاوجلا عومجم نمض ةيقورزلا ةفيظولا حرش ةيسدقلا حقاوللا 2

 حرشو ؛90-1 :ص ربلا بزح ىلع يديبزلا حرشو 454 :صص فوصتلا دعاوق :رظناو
 .؟" :ص ربلا بزح ىلع يسافلا



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 خيشلا مالك نم اًدج بيرق يلذاشلا مالكو .« نطابلا رمألاب » لمعلا هامس رداقلا

 ام ةرات هيف نيب لوطم حرشب ةيميت نبا هلوانت دقو .هنم ذخأ هلعلو رداقلا دبع

 ةقالع هل ام ةيميت نبا مالك نم تذخأ دقو «هتحص ةرات هيف نيبو ؛هيلع ذخؤي

 : يلذاشلا مالك دقن هنم نيبتي يذلاو «ءعوضوملاب

 رمألا موزل يف ءايلوألا ميسقت يناليجلا رداقلا دبع خيشلا نع ةيميت نبا لقن

 ام هنع ركذو «ةقيقحلا بحاص وهو يناثلا مسقلا ركذو «ماسقأ ةثالث ىلإ يهنلاو

 رداقلا دبع خيشلا لاق «حابملا يف يهلالا نذإلا ةلأسم يف يلذاشلا مالك قباطي

 : يناليجلا

 هدبع رمأي ىلاعتو كرابت قحلا رمأ وهو «نطاب رمأب ناك ام يناثلا مسقلاو »

 ىلع ؛عرشلا يف اًمكح سيل يذلا حابملا يف رمألا اذه ققحتي امنإو «هاهنيو

 كرت «لمهم وه لب «بجاولا رمألا ليبق نم الو يهنلا ليبق نم سيل هنأ ىنعم

 لب هدنع نم اًئيش هيف دبعلا ثدحي الف ءاًحابم يمسف «هرايتخاب هيف فرصتي دبعلا
 ام «ىلاعت هّللاب هتانكسو هتاكرح عيمج ريصيف «لثتما رمأ اذإف «هيف رمألا رظتني

 ذئنيحف «نطابلا رمألابف عرشلا يف مكح هل سيل امو «عرشلابف همكح عرشلا يف

 ةلاح لعفلا درجم وهف نطاب رمأ هيف سيل امو «ةقيقحلا لهأ نم اًققحم ريصي
 ظ ."'76 ميلستلا

 نأ هيلع ةقيقحلا بحاص نأ نيب دقو » : لاقف هم الك ىلع ةيميت نبا قلع مث

 رمألا نأ نيبو «نطابلا رمألا وأ «هفرع نإ رهاظلا يعرشلا رمألا اًمئادرمألا مزلي

 هيف رظنني اذه لثم نأو «مرحم الو عرشلا يف بجاوب سيل اميف نوكي امنإ نطابلا

 دبع خيشلا دنع حابملاف :تلق «'"'”«رمألا مكحب هلعفي ىتح صاخلا رمألا

 ام وهو «ماهلإلا وهو هَّللا نم نطاب رمأب الإ اًكرت وأ العف هيلع مدقي ال رداقلا

 07/1 : ىواتملا عومجم 2غ

 010/٠١. :ىواتفلا عورمجم (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 مالك ىلع ذخآملا ضعب ةيميت نبا ركذ دقو ءاّنذِإ هيمسي هنكل يلذاشلا هينعي

 : يلذاشلا ىلع اًضيأ ذخآم يهو ءرداقلا دبع خيشلا

 ١- حابملاو يهنلاو رمألا نم حيحصلا فقوملا نايب :

 :نولوقيو «ةعيرشلاب ملعلا لهأ هيف مهعزاني امم اذهو » : ةيميت نبا لاق

 بجاولا وهو «همدع ىلع اًحجار هدوجو عرشلا ىلإ ةبسنلاب نوكي نأ امإ لعفلا

 .هوركملاو مرحملا وهو .هدوجو ىلع اًحجار همدع نوكي نأ امإو «بحتسملاو

 .قلطملا رمألا بسحب ميسقتلا اذهو «حابملا وهو نارمألا يوتسي نأ امإو

 دبعلل ةحجار هتحلصم نوكت نأ امإ «حابم وه لاقي يذلا نيعملا لعفلا مث

 دوجولا حجار اًبوبحم اضيأ ريصي اذهف ءهتين نسحلو هتعاط ىلع هب هتناعتسال

 هلغشي يذلا حابملاك هل لضفأ وه ام دبعلل اًنوفم نوكي نأ امإو ءرابتعالا اذهب

 .هل ريخ همدع اذهف «بحتسم نع

 نيعملا حابملا نوكي ال ضئارفلا دعب لفاونلاب هللا ىلإ برقتملا كلاسلاو

 ' لعفو هكرت ناك هتعاط ىلع هب نعتسي مل اذإ هنإف «نيفرطلا ىوتسم هقح يف
 لغتشي همدع عم ناك اذإ ءاوس همدعو هدوجو ردق امنإو «هل اًريخ هناكم ةعاطلا
 .20 هلثم حابمب

 : تاقوألا لك يف ممعي نأ نكمي ال مهلوق -

 دبع خيشلا نأ يهو -اهل هبتني نم لق- ةمهم ةلأسم ىلإ ةيميت نبا راشأ دقو

 رمألاو نذالا رظتني نأ حابملا يف يلولا نومزلي يلذاشلاك هعبت نمو رداقلا

 هتأي مل اذإ هروصت نكمي ال لوقلا اذهو ءاكرت وأ اعف هيلع مدقي ىتح نطابلا

 لاق اذلو ءاللطعم نوكي نأ نكمي الف «ءيشب هتقو لغشي نأ دب ال دبعلا نأل «نذإ

 «لوألا داضي رخآ لعفب لغتشت مل نأ العف سفنلا كرتت نأ ليبس الو » : ةيميت نبا

 059/٠١. :ىواتفلا عومجم )010



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 ."100 تانكسلاو تاكرحلا عيمج نع ةلطعم نوكت ال ذإ

 ىلع هب ةناعتسالاو دصقلا نسحب نوكي بودنم ىلإ حابملا بالقنا -*
 : ةعاطلا

 برقتلاو ةينلا ناسحإ نأ وه يلذاشلا لوق يف يرظن يف لكشملا حابملاو

 ول الإو «ءلكشم اذهو «هنع جراخلا نذإلا دوجو دعب الإ هدنع نوكي ال حابملاب

 وأ ةعاط لعف ىلإ ةليسو نوكي نأو هنم ةينلا نسحب ةعاط بلقني حابملا نإ لاق

 «جراخ نذإ نم ال دبعلا نم داهتجاو ةينب نوكي اذه نكل «قح اذهف مرحم كرت
 اذإ تاحابملا نولمعتسي امنإ مهف نوبرقملا نوقباسلا امأ ١ : ةيميت نبا لاق اذلو

 مهتاحابمف ذئنيحو هللا ةعاط ىلع ةناعتسالاو ءاهيف دصقلا نسحل ةعاط تناك

 .هدوجو حجرتي ام الإ مهقح يف لاعفألا نكت مل كلذك ناك اذإو «تاعاط

 ال نأ مهل لضفألاف همدع حجرتي ام وأ «بابحتسا رمأ اًعرش هب نورمؤيف

 ."" اهلك لاعفألا ماكحأ تنيب دق ةعيرشلاو «مثإ هيف نكي مل نإو «هولعفي
 مالستسا وهو «نذإلا لوزن دنع هيف ثدحي امل مالستسالا وه هلوق ىنعم - ؛

 :ردقلل

 هيدي ىلع نذإلا لوصح نأ ذإ .فلكمب سيل نوذأملا نأ لوقلا اذه ةقيقحو

 نم هب موقي ام ىلع رجألل ىنعم الف كلذ ىلعو «ةيرايتخالا هلاعفأ نم سيل

 ال ثيحب «ىهنلاو رمألا هيلع ىفخي دق كلاسلا نإ 9 :ةيميت نبا لاق «لامعأ

 نوكي الئل هاوه ىقبيف ءاًعرش هنع يهنم وأ اًعرش هب رومأم لعفلا كلذ له ىردي

 هرمأو برلا اضرب هتفرعم مدعل برلا لعف وهو ءردقلل هيف ملسي مث «هيف ىوه هل
 ." 7« لعفلا كلذ يف هبحو

 079/١-:0, :ىواتفلا عومجم )1١(
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 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 امأف ١ :هلوقب لوقلا اذه نالطب دكأ مث «'''0 ملعلا يف أطخ اذهو :  لاق مث

 لفطلاك : هيف ردقلا هلمعتسي امل اًملستسم ريصي ةيرايتخالا هلاعفأ نم وه هنوك

 اذه لب ءهلوسر الو هب هللا رمأي مل امم اذهف «لساغلا عم تيملاو ء«رئظلا عم

 نسحو هداهتجال «هنع ىفعي نأ هبحاص بسحو هبحاص نع يفع نإو «مرحم

 رمألا سيلف تاماقملا لضفأ اذه لعجيو «كلذ ىلع دمحي هنوك امأ ءهدصق

 .هب لعفي ام لكل ملستسي نأ هل اًعوسم سيل هاوه نع اًدرجم هنوكو «كلذك

 :ناعون اذه عم رومألا لاقي مث

 : عانتمالا هنكمي الو ناسنإلا لمحي امك هرايتخا ريغب هب لعفي نأ :امهدحأ

 هركي نأ امإو «ءاملعلا قافتاب هيف مثإ ال اذهف ءأطوتو اًرهق ةأرملا عجضت امكو

 وهو ءروهمجلا دنع لاعفألا يف هنع وفعم اًضيأ اذهف لعفي ىتح يعرشلا هاركالاب
 نهتم دعب ْنِم هَل َّنِإَد َنهِهِرْكُي نموإ# :ىلاعت هلوقل دمحأ نع نيتياورلا حصأ
 ,[77 : رونلا ةروس] 6 ٌميِحَت روُفَع

 فرعي ال يذلا قلطملا لعفلل همالستساف يعرشلا هاركإلا هركي مل اذإ امأو

 ءرجي مل وأ ةداع قرخ هدي ىلع ىرج نإو هب اًرومأم وه سيل ؟رش مأ وه ٌريخأ
 ."7: هلوسرو هللا دنع ريخ وه ام الإ لعفي نأ اًرومأم وه سيلف

 ىتح ردقلل ملستسي ال هنأ رداقلا دبع خيشلا لوق ةقيقح نأ خيشلا نيب مث

 هذه مكح لهج هنأ هدصق امنإو «هيف ثدح ام لكب ىضريو هل الحم نوكي

 اذلو «هل هرسييو ريخلا هل راتخي فوس هللا نأ نظو ههّلل هرمأ ضوفف ةلأسملا

 نسحيف ماقملا اذه ىلإ اولصو اذإ نيكلاسلا نأ رمألا ةقيقحو » :ةيميت نبا لاق

 وه ام مهل راتخي نأ هنم مهبلطو .«مهبرل مهعوضخو مهميلستو مهدصق

 .ة ل١٠ : ىواتفلا عومجم 23(
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 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نأ اوجر عرشلا يف همكح نوفرعي ال ام مهرومأ يف اولمعتسا اذإ «حلصألا

 لاح مهلاح ىقبيف ...مهيلع ترذعت دق همكحب مهتفرعم نأل ءاّريخ نوكي

 هردص هل حرش ام ناك هّللا راختسا اذإف ...هتبقاع ملعي مل اميف هلل ريختسملا

 .")( هل هللا هراتخا يذلا وه رومألا نم هل رسيتو

 ةيميت نبا هنع عفاد يذلا رداقلا دبع خيشلا لوق نيب نأ نيبتي اذهبو :تلق

 وهو نطابلا لمعلا لعجي رداقلا دبع خيشلاف «ريبك قرف يلذاشلا لوق نيبو
 نم قيفوتلا دبعلا اهيف بلطي يتلا ةراختسالا ىنعمب حابملا يف رثؤملا ماهلإلا

 : نيهجو نم «كلذ نم ربكأ رمأ وهف يلذاشلا لوق امأ ءردصلا حرشو هّللا

 .باوصلا وه اذه نأب ينيقي ملع هنأ

 .ىلاعت هللا نم هنأب مزج هنأ ١-

 :يهلإلا نذإلاب لمعلا مكح :ةيناثلا ةلاسملا

 نع جرخي ال اليلد هرابتعاو ءهب لمعلاو يهلإلا نذإلا يف يلذاشلا مالك

 : نيعون
 .هاهن وأ هرمأف اًعامسو ةبظاخم هّللا نع هاقلت ام :لوألا عونلا

 وأ لعفي هب هبلق ىلع طسبني رون قيرط نع هللا نع هاقلت ام :يناثلا عونلا
 .كرتي

 نم هنمضتت ام اًمشاك -ىلاعت هَّللا ةنوعمب- نيعونلا نيذه ةقيقح نيبأ فوسو

 .ةلطاب ةيدقع تافلاخم

 .هاهن وأ هرمأف اًعامسو ةبطاخم هَّللا نع هاقلت ام :لوألا عونلا

 هعمس امب لمعلا زوجي الو «ةيعرشلا صوصنلل فلاخم لطاب عونلا اذهو

 )١( :ىواتفلا عومجم ٠١/ 084-078.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هذهو «ءايبنألاب صاخ هَّللا ميلكت نإف :2"ىلاعت هَّللا نم هنأ معزو باطخ نم

 ءايبن الل نأ نيملسملا دنع ررقملا نمو «يبنلاب يلولل ةاواسم اهيف ىوعدلا

 ةبترملا » : لاقف ميقلا نبا اهركذ دقو .دحأ اهيف مهكرشي ال بتارم نيلسرملاو

 هذهو هيلإ هنم لب ةطساو الب ةظقي هدبعل لجو زع ّللا ميلكت ةبترم : ىلوألا

 هيلعو انيبن ىلع همالسو هَّللا تاولص نارمع نب ىسوم ملك امك ءاهبتارم ىلعأ
 لوأ يف ركذف [14:ءاسنلا ةروس] 4اًميِلَكحَت ئسوُم هلأ َمَكَو» :ىلاعت هّللا لاق

 هنأب رابخإلاب مهنيب نم ىسوم صخ مث «هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ هيحو ةيآلا
 يذلا يحولا قلطم نم صخأ هل لصح يذلا ميلكتلا نأ ىلع لدي اذهو «هملك

 .« ةيآلا لوأ يف ركذ

 يف مدآ هوبأ هل لاقو » :لاقف مالكلاب ىسوم صاصتخا ىلع ةلدألا ركذ مث

 ("!« هديب ةاروتلا كل طخو ؛همالكب هللا كافطصا يذلا ىسوم تنأ » هتجاحم

 ناك ولو ...""هبر ىلإ ةعافشلا هنم اوبلط اذإ فقوملا لهأ هل هلوقي كلذكو

 اذهل نكي مل ءايبنألا نم هريغل لصح ام سنج نم هل لصح يذلا ميلكتلا

 9 .نمحرلا ميلك ىمسي ناك الو ,ىنعم ثيداحألا هذه يف هب صيصختلا

 اوس لس وأ ٍباَِح ىآرو نِم وأ ايتو الإ ُهّنأ هَمْلكُم نأ رسل نك امو + 96 : ىلاعت

 7 نيب قرفف [١0:ىروشلا ةروس] # ٌريكَح 25 مَنِ 4 م هئذإبا ىحومُف

 .باجح ءارو نم ميلكتلاو «لوسرلا لاسرإب ميلكتلاو «يحولا
 آنا :ىلاعت هللا لاق ءايبنألاب صتخملا ىحولا ةبترم : ةيناثلا ةبترملا

 .[11 : ءاسنلا ةروس] هي دعب أ َنيلَو 2 ّلِ آَعْوأ اك َكِلِإ آَنَِحَوَأ

 نأ مهدنع ولخي ال وهو «فتاهلا هلومسي تاضايرلا بابرأو ةيفوصلا هعمسي يذلا توصلا
 :رظنا .ناطيشلا وأ ءاّملسم اًينج وأ ءاّيلو وأ ءرضخلا وأ ءاّكلم وأ «(لجو زع) هللا :نوكي
 .7417 :ص ةيفوصلا دنع يقلتلل ةماعلا رداصملا

 ١. 126! : ح ملسم حيحص و 253” ٠ال/ : ح يراخبلا حبحص 6

 .195 :ح ملسم حيحص ؛4ا/7١؟ :ح يراخبلا حيحص ىف اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم ره



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 هيلإ يحويف «يرشبلا لوسرلا ىلإ يكلملا لوسرلا لاسرإ : ةثلاثلا ةبترملا
 ش .هيلإ هلصوي نأ هرمأ ام هللا نع

 2 مهريغل نوكت ال ءايبن الاب ةصاخ ثالثلا بتارملا هذهف

 اذهو ١ :-هللا نم مالكلا عامس يعدي نم ىلع اًركنم - ميقلا نبا لاقو

 وه بطاخملا ناك ذإ ىسوم هب صخ يذلا وهو ءايبنألا ريغل هلوصح ليحتسي
 .©2( لجو رع قحلا

 ثيح ةيميت نبا ةطساو نود نم هَّللا نع يلولا يقلت ةلوقم ىلع عنش نممو
 دق اًثدحم ناك اذإو «هيلإ لوسرلا ةطساوب الإ هللا نع ذخأي ال يلولا نإف » :لاق

 .ةنسلاو باتكلا نم لوسرلا هب ءاج امب هنزي نأ هيلع بجو ءيش هيلإ ىقلأ
 ءىسوم ملك امك ,ءباجح ءارو نم :هجوأ ةثالث ىلع هدابعل هللا ميلكتو

 يلولل هيف اذهو «ءاحيالابو «ءايبنألا ىلإ ةكئالملا لسرأ امك ؛لوسر لاسرإبو

 تماق نيذلا ءايلوألاف «ةصاخ ءايبنألل امهنإف :نايلوألا ناتبترملا امأو «بيصن

 مل ولو «مهيلإ هللا لسر طسوتب الإ نيدلا ملع نوذخأي ال لسرلاب ةجحلا مهيلع

 ةبترم ىلإ هللا نع مهذخأ يف اولصي نلو «لوسرلا هب ءاج ام ىلع هضرع الإ نكي
 ذخألا اذه نوكيو .ةطساو الب هللا نع نيذخآ نونوكي فيكف «لوسر وأ يبن

 ةكئالملا لوزن ماقم ىلإ الو «ءىسوم ميلكت ماقم ىلإ نولصي ال مهو «ىلعأ
 ."7( ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا نيد اذهو ؟ءايبنألا ىلع تلزن امك ,مهيلع

 مهاوعد تحص نإ - اهنوعمسي تابطاخم نم ةيفوصلا هيعدي ام امأ : تلق

 ميقلا نبا مامإلا ملكت دقو مهل هللا ميلكت اهيف سيل عاونأ نم ولخت ال يهف -

 ام امأو » :لاقف «تاضايرلا بابرأل عقت نأ نكمي يتلا تابطاخملا عاونأ نع

 )١( :نيكلاسلا جرادم ١//48-41.

 :نيكلاسلا جرادم (؟) ١/51

 ( 2:ىواتفلا عومجم :رظناو «17178/7-774 :ىواتفلا عومجم ١1١/505.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 عبار ال .ةثالث هوجو دحأ نم وهف عامس نم تاضايرلا بابرأ نم ريثكل عقي

 وهو ...ءايبنألا ريغل عقي اذه نإف اًيئزج اباطخ كلملا هبطاخي نأ :اهالعأ ءمهل

 .: ناعوت

 .نينمؤملا مومع ىلإ ةبسنلاب ردان وهو هنذأب هعمسي باطخ :اهدحأ

 .هحور كلملا هب بطاخي هبلق يف ىقلي باطخ :يناثلاو

 دقو «ناجلا نم فتاوهلا باطخ :عومسملا باطخلا نم يناثلا عونلا
 :ناعون اًضيأ اذهو ءاًناطيش نوكي دقو ءاّحلاص اًئمؤم انج بطاخملا نوكي

 .هنذأب هعمسي اًباطخ هبطاخي نأ :امهدحأ

 يسنإلا ٌدِعَي نيح هتينمتو هدعو هنمو «هب ملي امدنع هبلق يف يقلي نأ يناثلاو

 وأ «ينامحر باطخلا اذه نأ بطاخملل نيأ نمف ...هاهنيو هرمأيو «هينميو

 ىقليو ءهيحو سفنلا يف فذقي ناطيشلاو ؟ليلد يأب وأ ؟ناهرب يأب ؟يكلم

 يف نأشلا نكل تقدص «تبطوخو «يل ليق : عودخملا رورغملا لوقيف ؛هباطخ
 .بطاخملاو كل لئاقلا

 ءاهيلإ هدوعو «سفنلا نم هتيادب نوكت «يلاح باطخ :ثلاثلا عونلا

 ام اريثك اذهو ءدوعي اهيلإو ادب اهنم هسفن نم وه امنإو «جراخ نم همهوتيف

 ...هيلإ هنم هب هملك هَّللا نم باطخ هنأ دقتعيو هيف طلغيف كلاسلل ضرعي

 وه امنإف ءاهريغ هسفن عّمس نمو «باطخلا هوجو يه ةثالثلا هوجولا هذهف

 نمل عضاوملا لجأ نم وهو «لوقلا عطقم عضوملا اذهو «سيبلتو عدخو رورغ

 نم وأ سفنلا باطخ نم نيعدملا ءالؤهل عقي ام رثكأ نأ ةيميت نبا نيب دقو

 الب نآرقلا نقلي هنأ نظي نم مهنمف » : ةيميت نبا لاق .مهب تبعالت يتلا نيطايشلا

 557/١-69. :نيكلاسلا جرادم (1)



 « دقد و ضرع » ةيلذاشلا

 عمس نوكي دق معن «بذك اذهو «كلذ هل لصح اًصخش نأ نوكحيو «نيقلت

 ركذيف سفنلا لقصت ةضايرلا نإف ءاهالتف اهركذت هسفن يفص املف هللا تايا

 اتيم مهملع اوذخأ «لاق مهضعب نأ ىكحي وأ مهضعب لوقيو ءاهيسن ناك ءايشأ

 نم مهنم نكل .عقي اذهو .«تومي ال يذلا يحلا نع انملع انذخأو «تيم نع

 نوكي دقو .«ةطساو الب ىلاعت هللا نم وه رطاخ وأ باطخ نم هيلإ ىقلي امنإ نظي

 قرفلا نإف «يناطيشلاو ينامحرلا نيب قرفي ناقرف مهدنع سيلو «ناطيشلا نم

 امو «قح وهف ةنسلاو باتكلا قفاو امف «ةنسلاو نآرقلا وه ءيطخي ال يذلا

 .2)( أطخ وهف كلذ فلاخ

 هللا نم هنأ ىلع هعمسي يذلا باطخلا ىلإ نكري نمم ةيميت نبا بجعت دقو
 ال هَّللا نم وه امنإ اذه نأ كل نيأ نم » :لاقف ناطيشلا نم نوكي نأ كشي الو

 نولزنيو مهئايلوأ ىلإ نوحوي نيطايشلا نإف «هتسوسوو هئاقلإو ناطيشلا نم

 دابع يف اًريثك دوجوم اذهو «نآرقلا يف كلذب ىلاعت هللا ربخأ امك «مهيلع

 بسحب عدبلا لهأ يفو مهوحنو ةرحسلاو ناهكلا يفو باتكلا لهأو نيك رشملا

 نم دب الف «ةينامحر نوكت دقو ةيناطيش نوكت دق لاوحألا هذه نإف «مهتعدب

 يذلا ناقرفلا وه امنإ ناقرفلاو .«ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا
 ."”( هلك اًدمحم هب ِهَّللا ثعب

 هللا مالك عامس مهاوعدف «مهبهذم يف مهضقانت مهاوعد نالطب نيبي اممو

 هيف باطخلاو فتاهلا نأل «مالكلا ةفص يف مهبهذم ىلع هجيرخت ميقتسي ال

 بهذم ىلع فوصتلا قرط نم اهريغو ةيلذاشلاو .ءفورحو توص عامس

 : يلذاشلا قورز لاق «فرحلاو توصلا راكنإ وهو «مالكلا ةفص يف يرعشألا

 . 253 ٠/” : ىواتفلا عومجم 20030(

 65١0/١٠١١. :ىواتفلا عومجم 030



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 امو «ةرابعلا اهيلع لدت «ملكتملا سفنب ةمئاق ةفص قحلا لهأ دنع مالكلا »

 ."'6 فرح الو توص الو ...تاراشإلا نم اهيلع حلطصي

 وأ لعفي هب هبلق ىلع طسبني رون قيرط نع هّللا نع هاقلت ام :يناثلا عونلا
 .كرتد

 «يهلإلا نذإلا نطاوم نع مالكلا دنع «كلذ يف ةيلذاشلا ةديقع نايب قبس

 بهذم ضرعب هنالطب نبتيو «تاثدحملاو عدبلا عاونأل بابو «لطاب مهلوقو
 .ينابرلا فشكلاو ماهلإلاب لمعلا مكح يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 : ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ينابرلا فشكلاو ماهلإلاب لمعلا مكح

 هنع يقلتلاو هللا نم نذإلا ةلأسم يف هعابتأو يلذاشلا مالك ىلإ عوجرلا دنع

 نأ دجن بلقلا ىلع طسبني رون وه امنإو «هّللا نم توصو فتاه نودب ةرشابم

 نم صاخ انه هلعجي يلذاشلا نكل «مهريغ هينعي يذلا فشكلاو ماهلإلا وه اذه

 هللا

 هللا نم ناك ءاوس فشكلاو ماهلإلاب لمعلا ةلأسم ةئسلا ءاملع ثحب دقو

 -يملع بسحب- ةلأسملا هذه يف ملكت نم عسوأ نمو «هريغ نم وأ ىلاعت

 : هباتك يف ءاج ام صخلم اذهو «تاقفاوملا هباتك يف يبطاشلا

 هل وه لب ٌدْكَو يبنلاب صاخ سيل حيحصلا ماهلإلاو فشكلاب لمعلا ١-
 : هتمألو

 فرصتو بدنو رذنأو رشبو رذح قي يبنلا نأ تبث » :يبطاشلا لاق

 فشكلاو .حيحصلا ماهلإلاو ءةقداصلا ةسارفلا نم قراوخلا ىضتقمب

 هذه نم ءيشب صتخا نمم كلذ لثم لعف نم ناك «ةحلاصلا ايؤرلاو ء.حضاولا

 نكل «عورشملا نع جراخب سيل امب الماعو «باوصلا نم قيرط ىلع رومألا

 "4 : ص ةلاسرلا ىلع قورز حرش 000



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .200 كلذ طرش ةاعارم عم

 اًيعرش اًمكح مرخي ال نأب طورشم حيحصلا ماهلإلاو فشكلاب لمعلا -؟

 : ةينيد ةدعاق الو

 طرشب الإ «ربتعتو ىعارت نأ حصي ال رومألا هذه نأ كلذو ١ : يبطاشلا لاق

 نم امإو .مهو وأ لايخ امإ وه لب «ةينيد ةدعاق الو ءاّيعرش اًمكح مرخت ال نأ

 حصي ال كلذ عيمجو «هطلاخي ال دقو قح وه ام هطلاخي دقو «ناطيشلا ءاقلإ

 هب ىتأ يذلا عيرشتلا نأ كلذو « عورشم تباث وه امل هتضراعم ةهج نم هرابتعا

 ىشاحي الو «دارطا هل رسكتي الو مرخني ال هلصأو ...صاخ ال ماع ِِلكي هللا لوسر

 ليبقلا اذه نم ءاج ام لكف كلذك ناك اذإو .«فلكم همكح تحت لوخدلا نم

 .""70 لطاب دساف وهف ةعيرشلا يف دهمت امل اًداضم هددصب نحن يذلا

 هب لمعلا وهو «قيض قاطن يف نوكي حيحصلا ماهلإلاو فشكلاب لمعلا -*
 :ةعس اهيف يتلا تابولطملا وأ «تازئاجلا رومألا يف

 ؟اهقفو ىلع لمعلا غوسي نيأف طرشلا كلذ رابتعا ررقت اذإ 7 : يبطاشلا لاق

 لمعلا زوجي ةعس اهيف يتلا تابولطملا وأ «تازئاجلا رومألا نأ كلذ يف لوقلاف

 نأك «حابم رمأ يف نوكي نأ : اهدحأ : هجوأ ىلع كلذو «مدقت ام ىضتقمب اهيف

 هل ةئيهتلا ىلع لمعيف ...ينالفلا تقولا يف هدصقي اًنالف نأ فشاكملا ىري

 لمعلا نوكي نأ :يناثلاو «عورشم وه امب الإ هلماعي ال نكل ...هيلإ دصق امبسح

 فاخي هلعل ام هسفن ىلع لخدي ال لقاعلا نإف ءاهحاجن وجري ةدئافل اهيلع

 اهنأ امك ةماركلاو «هريغ وأ بجع اهيلإ تافتلالا ببسب هقحلي دقف «هتبقاع

 .رابتخاو ةنتف يه كلذك ةيصوصخ

 .هباحصأ لعف نمو لي يبنلا لعف نم هلوق ىلع ةلدألا ركذ دقو ,.1/١٠٠؟:تاقفاوملا )١(

 ,1 970١-١7 /؟:تاقفاوملا :رظنا

 "090/9 تاقفاوملا (؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ءزئاج اًضيأ اذهف «هتدع لكل دعتسيل ريشبت وأ ريذحت هيف نوكي نأ : ثلاثلاو

 ىلع لمعيف ءاذك لعف نإ نوكي ال وأ ءاذك نكي مل نإ لزني رمأ نع رابخالاك

 ىلعو ...ايؤرلا ىرجم اهب يرجي نأ هلف «ةحلاصلا ايؤرلا نزو ىلع «كلذ قفو
 «قراوخلا ىضتقمب لمعلا يف هرابتعا نم صيحم ال مدقتملا طرشلاف ةلمجلا

 .هوذح ىذتحي الاثم نوكتل ةثالثلا هجوألا هذه تركذ امنإو «بولطملا وهو

 .''"« هتهج ىلإ لاجملا اذه يف رظنيو

 لمعلا بجي لقتسم ليلدو ةجح سيل حيحصلا ماهلإلاو فشكلا -4

 : هب قيدصتلاو

 نأ ىلإ هبن ةقباسلا لئاسملا يف ماهلإلاو فشكلاب لمعلا يبطاشلا زاجأ امل

 قيدصتو هب لمعلا بجي اليلدو ةجح هرابتعاو ,ءكلذ يف عسوتلا ينعي ال كلذ
 ةيراجو «نيفلكملا عيمج يف ةماع اهنأ امك ةعيرشلا نإ » : لاقف «هنع ءاج ام لك

 ةداهشلا ملاعو بيغلا ملاع ىلإ ةبسنلاب اًضيأ ةماع يهف «مهلاوحأ تافلتخم ىلع

 لك اهيلإ درن امك «نطابلا ةهج نم انءاج ام لك درن اهيلإف .فلكم لك ةهج نم

 : ءايشأ كلذ ىلع ليلدلاو «رهاظلا يف ام
 .ةعيرشلا رهاظ ةقفاوم عم الإ قراوخلا رابتعا كرت :اهنم

 قراوخلا نم عقيام ناك ولف ءاهيلع موكحم ال ةمكاح ةعيرشلا نأ : يناثلاو

 ليوأت وأ «قالطإ دييقت وأ ,مومع صيصختب ءاهيلع اًمكاح ةيبيغلا رومألاو

 اهيلع اًموكحم يه تراصو ءاهيلع اًمكاح اهريغ ناكل كلذ هبشأ ام وأ ءرهاظ

 .هنع مزلي ام كلذكف قافتاب لطاب كلذو ءاهريغب

 ءاهسفن يف اهنالطب ىلع ليلد ةعيرشلل قراوخلا ةفلاخم نأ :ثلاثلاو

 نم الامعأ لب «ءكلذك تسيلو تاماركلاك اهرهاوظ يف نوكت دق اهنأ كلذو

 )١( تاقفاوملا ١/٠08-٠0٠4



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا

 .©"7( ناطيشلا لامعأ

 ىلإ اهب رقتفي ال «يلولا اهب صتخي رخأ كرادم مث نأ :لاقي الو :لاق مث

 كرادملا كلتف هميلست ضرف ىلع تلق امك ناك نإ :لوقن انأل «يعرشلا رظنلا

 قرف الف ءهّلل اًيلو ناك نم الإ اهب صتخي ال ذإ «قراوخلاو تاماركلا ةلمج نم
 ءاهتحصب مكحي مكح نم اًذإ دب الف ؛ةدهاشملا قراوخلا نم اهريغ نيبو اهنيب

 ."'"( لاحم وهو لسلستلا مزلي كاذ ذإو ءاهل دهشي دهاشو

 : ماهلإلاو فشكلاب لمعلاب نيمدقتملا تاياكح نم درو ام ىلع باجأ -ه

 دنع روهشم ماهلالاو فشكلاب لمعلا نأ ةيفوصلا هركذي ام يبطاشلا شقان

 بتكلا هذهو «نيرخأتملاو نيمدقتملا نم تاماركلاو تافشاكملا بابرأ

 ام يبطاشلا لوانت دقو «مهلعف يف ككشي فيكف مهنع تاياكحلا كلتب ةحفاط

 ىلإ كلذ ميسقت نكميو «ءعرشلل هتقفاوم ىدمو هتقيقح نيبو .«مهنع ءاج

 : حيحص مسقو لطاب مسق :نيمسق
 نيعملا ءاملا اذه نأب ةفشاكم هل تلصح ول» :لطابلا مسقلا نع لاقف

 لصحت دقو ديزل لاملا نأ وأ ءبذاك دهاشلا اذه نأ وأ ء سجن وأ بوصغم

 نيعتي مل ام كلذ قفو ىلع لمعلا هل حصي الف «كلذ هبشأ ام وأ ءورمعل ةجحلاب

 الو .دهاشلا لوبق كرت الو ءمميتلا ىلإ لاقتنالا هل زوجي الف ءرهاظ ببس

 رمأ ةعيرشلا مكحب اهيف نيعت دق رهاوظلا نإف «لاح ىلع ديزل لاملاب ةداهشلا

 اهيف دمتعي ال امك «ةسارفلا وأ ةفشاكملا درجم ىلع اًدامتعا اهكرتي الف ءرخآ

 يف تبترت نإو ءاهب ماكحألا ضقن زاجل كلذ زاج ولو «ةيمونلا ايؤرلا ىلع
 ." ”( هيف نحن ام اذكف «لاحب حيحص ريغ اذهو ءاهتابجوم رهاظلا

 )١( :تاقفاوملا ”“/٠٠١97

 ) )9:تاقفاوملا ”7/5١١

 )*( :تاقفاوملا 5١7/5



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 مهل زئاج ناك ءايشأ لوانت نع ماوقأ عنتما دقف :١ حيحصلا مسقلا نع لاقو

 وأ ةيداع ةمالع هل ناك نم كلذكو ...فشك ىلع اًدامتعا ءاهلوانت رهاظلا يف

 ءايلوألا نع تاياكحلا هذهف ...؟ال مأ لالح لوانتملا اذه له اهب ملعي ةيداع ريغ

 .مثالا وه يذلا بولقلا زازَح بانتجا بلط وهو «يعرش صن ىلإ ةدنتسم

 هيلع لاق دقو «طمنلا اذه اهيف لخديف ءرصحنت ال رومأب نوكي بولقلا زازحو

 ل كردص يف كاح ام مثالاو سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلا » : مالسلاو ةالصلا

 رابتعا يف سيل نكلو ...ةيعرش صوصن ىلإ اًدنتسم هنوك نع اذه جرخي مل نذإف

 ." 7( ةيعرش ةدعاقب لخي ام رومألا هذه لثم

 ماهل الاو فشكلاب لمعلا نع اوثدحت نيذلا نيينابرلا ءاملعلا نمو :تلق

 هذه يف همالك صيخلت يف دهتجا دقو «ةيميت نبا ةعيرشلا يف هتلزنمو حيحصلا
 : ةيلاتلا طاقنلا يف ةلأسملا

 ١- ةيميت نبا دنع حيحصلا ماهلإلاو فشكلاب لمعلا نطاوم :

 : نينطوم يف حيحصلا ماهلالاو فشكلاب لمعلا ةيميت نبا زاجأ

 ةلدألا دحأ حيجرت يف حيحصلا ماهلإلاو فشكلاب لمعلا :لوألا نطوملا

 : اهل حجرم الو ةضراعتملا ةرهاظلا ةيعرشلا

 ةلدألا ضراعت دنع نوكي ماهلاإلاو فشكلاب لمعلا نأ ةيميت نبا ىري

 .هفشكو هماهلإ ىلع نيلوقلا دحأ حيجرت يف عجريف ءهيدل حجرم الو ةيعرشلا

 مثألاو ربلا نع لأست تئج » ةصباول لاق لك هَّللا لوسر نأ ةصباو نع : ظفلب ءاج ثيدحلا )1١(
 اي كبلق تفتسا كسفن تفتسا لاقو هردص اهب برضف هعباصأ عمجف لاق معن :تلق :لاق

 ددرتو سفنلا يف كاح ام مثالاو بلقلا هيلإ نأمطاو سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلا اثالث ةصباو

 نب دمحأ مامالا دنسمو 7077: يمرادلا نئس « كوتفأو سانلا كاتفأ ناو ردصلا يف

 .18070 :ح 718/5 : لبنح

 ,7 5٠١6-١5 /؟:تاقفاوملا (؟)



 ءدقنو ضرع, ةيلئاشلا
 امك ءاوأطخأ قالطإلا ىلع اًميرط ماهلإلا نوك اوركنأ نيذلاو » : ةيميت نبا لاق

 يف كلاسلا دهتجا اذإ نكلو «قالطالا ىلع اًيعرش اًقيرط هولعج نيذلا أطخأ
 عم نيلعفلا دحأ ناحجر ذئنيح مهلأو اًحيجرت اهيف ري ملف ةرهاظلا ةيعرشلا ةلدألا
 ىوقأ نوكي دق «هقح ىف ليلد اذه لثم ماهلإف «ىوقتلاب هترامعو هدصق نسح

 و «ةفيعضلا رهاوظلاو «ةفيعضلا ثيداحألاو «ةفيعضلا ةسيقألا نم ريثك نم

 بهذملا ىف نيضئاخلا نم ريثك اهب جتحي ىتلا ةفيعضلا تاباحصتسالا

 .27( هقفلا لوصأو فالخلاو

 ماكحألا ةفرعم يف حيحصلا ماهلإلاو فشكلاب لمعلا :يناثلا نطوملا

 :ثانيعملا

 : لثم «طانملا حيقنت ىمست يتلا تانيعملا ماكحألا امأ و » :ةيميت نبا لاق

 وأ لل اًيلو وأ ءاّقفانم وأ ءائمؤم وأ ءاّقساف وأ ءاّلدع نيعملا صخشلا نوك

 راقعلا اذه نوكو «لتقلا قحتسي نيملسملل اًودع نيعملا اذه نوكو «هل اًودع

 ملظ نم هيلع فاخي لاملا اذه نوكو «هيلإ ناسحالا قحتسي ريقف وأ «ميتيل

 ةلدألاب ملعت نأ بجي ال رومألا هذهف «هلهأ هب عفتنا ملاظلا هيف دهز اذإف «ملاظ

 .اهيلع لدت ةصاخ ةلدأب ملعت لب «ةيلكلا ةماعلا ةيعرشلا

 «نيعملا لاملا اذه لاح هدابع ضعب هّللا مهلي دقف «ماهلإلا كلذ قيرط نمو

 ...هريغ هيف هك رشي رهاظ ليلد كانه نكي مل نإو «نيعملا صخشلا اذه لاحو

 درس نأ دعب لاق رخآ عضوم يفو «'"'( حيحصلا ماهلإلا لهأ دنع ريثك اذه لثمو

 نينمؤملا هللا ءايلوأ قح يف دبعتسُي نأ زوجي ال هلاثمأو اذهف » : تافشاكملا كلت

 يف هنايب يتأيس امك هريغ هب مزلي وأ هتحصب مزجي ال هنأ الإ :تلق «''”« نيقتملا

 .45 2414/٠١ 247/75١ :ىواتفلا عومجم :رظناو 24“ /١٠:ىواتفلا عومجم )١(6

 408/١١-49. :ىواتفلا عومجم (0)

 ١”40/٠. :ىواتفلا عومجم (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ةيلاتلا ةلأسملا

 : حيحصلا ماهلإلاو فشكلاب لمعلا ةلزنم -؟

 الف ءهل لصح يذلا هبحاص قح يف ليلد ماهلالاو فشكلا نأ ةيميت نبا نيب

 مدعل هريغ هب مزلي الو .هسفن ةصاخ يف هب مكحي لب مهلملا وأ فشاكملا ىدعتي

 لثم ماهلإف » : ةيميت نبا لاق .هماهلإو هفشك ةحص ىلع ليلدلا ةماقإ ىلع هتردق

 .2170 هنقح ىف ليلد اذه

 ناك اذإو ءئطخي دقو بيصي دقف هتحصب عطقي ال فشكلا اذه نأ نيبو

 دقف سانلا صاوخ امأو » : ةيميت نبا لاق «ةنسلاو باتكلا يف ةمصعلاف كلذك

 قيدصتلا بجي نمم سيل اذه نكل «مهل هَّللا فشك امب ماوقأ بقاوع نوملعي
 انظ كلذ يف اًناظ نوكي فشكلا اذه هل لصح هنأ هب نظي نمم اريثك ناف «هب ماعلا

 .اًئيش قحلا نم ىنغي ال
 لهأك .ىرخأ نوئطخيو «ةرات نوبيصي تابطاخملاو تافشاكملا لهأو

 اومصتعي نأ مهعيمج مهيلع بجو اذهلو «داهتجالا دراوم يف لالدتسالاو رظنلا

 .مهئارآو .مهتدهاشمو ءمهديجاوم اونزي نأو كي هلوسر ةنسو هّللا باتكب

 ديس ناف «كلذ درجمب اوفتكي الو ؛هلوسر ةنسو هَّللا باتكب مهتالوقعمو
 دقو «باطخلا نب رمع وه ةمألا هذه نم نيمهلملا نيبطاخملاو نيثدحملا

 يذلا «هنع ذخآلا هل عباتلا هقيدص وأ هللا لوسر هيلع اهدريف عئاقو هل عقت تناك

 عيمج ىلع بجو اذهلو «هبر نع هبلق هثدحي يذلا .,ثدحملا نم لمكأ وه

 ناك ولو «ةرهاظلاو ةنطابلا هرومأ عيمج يف هتعاطو هيي لوسرلا عابتا قلخلا
 نع اينغتسم ناكل ةنسلاو باتكلا ىلع هضرع ىلإ جاتحي ال ام هللا نم هيتأي دحأ

 ةديقعلاو «56 ١١/ «غالال/١٠ :ىرواتفلا عومجم :رظناو 227/٠١ :ىرواتفلا عومجم 0010

 .54: ص يناديملا ةكنبح نمحرلا دبعل اهسسأو ةيمالسإلا



 « دقنو ضرع » ةئدلذاشلا

 سانلا نم نأ نونظي نيذلا نيقراملا لاوقأ نم اذهو «هنيد ضعب يف لَك لوسرلا
 ٠ /1١١( هلق 1 206 .

 .' «رفاك وهف اذه لاق نمو ءىسوم عم رضخلاك لوسرلا عم نوكي نم
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 ديمه يعج

 : ثلاثلا ثحبملا

 نك يبنلا نع اًمانمو ةظقي يقلتلا ىوعد

 هتوم دعب هنع ذخألاو هيلي ىبنلا ةلباقم ناكمإ ىوعد :لوألا بلطملا و

 .ُهِلَك يبنلا نع ذخألا يف ءايلوألا توافت : يناثلا بلطملا هو

 .ىوعدلا هذه دقن : ثلاثلا بلطملا 9
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 1 26 سيو
 ردح تن دك ايي عك موك ل حج حرم

 ظ ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : لوألا بلطملا

 ةظقفي هتوم دعب هنع ذخألاو « دلع يبنلا ةلباقم ناكمإ ىوعد

 ىلع دامتعالاو ءاّمانمو ةظقي هللا نع يقلتلا ىوعد ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز
 ةلباقم ةبوذكأ الوأ ضرعأ فوسو «هيلإ مكاحتلا بجي اًليلد هتلعجو «كلذ

 دنع ثحابم نم اهب لصتي امو «هنم راسفتسالاو هلاؤسو .ةظقي ِةلَي يبنلا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا

 :ةيلذاشلا دنع ةظقي لكي يبنلا ةلباقم ىنعم :الوأ

 ملاع مث لاثملا ملاع مث حورلا ملاع : ماسقأ ةثالث ىلإ ملاوعلا ةيلذاشلا مسقت

 داسجألا نيب اًطسوتم اًملاع ةيفوصلا تبثأ دقو » : ليزيغم نبا لاق ءدسجلا

 نم فثكأو ءداسجألا ملاع نم فطلأ وه :اولاقو «لاثملا ملاع هومس حاورألاو

 نم ةفلتخم روص يف اهروهظو حاورألا دسجت كلذ ىلع اونبو «حاورألا ملاع

 ةكئالملاو ءايبنألا نم هريغ وأ يلولل نئاكلا لاثملا له : تلق نإف ...لاثملا ملاع

 .''"0 كش الب هنيع وه : تلق ؟هريغ وأ هنيع

 ىلإ هلالخ نم لصي ىتح ةيفوصلا نم لاثملا ملاع تبثأ نم دصقو : تلق

 ةيلذاشلا ةقيرطلا مهنمو ةيفوصلا قرطلا تقفتا دقو ؛ةظقي ٍةِكَي يبنلا ةيؤر تابثإ

 له مهنيب اميف اوفلتخا مهنكلو .هنع ذخألاو اًمانمو ةظقي هلك يبنلا ةيؤر ىلع

 : "”نيلوق ىلع اهيكاحي الاثم ىري وأ «ةقيقح ِلي يبنلا دسج يئارلا ىري

 : لكك يبنلا لاثم ىلع ةعقاو ةيؤرلا نأ :لوألا لوقلا

 ىلع ةلكشتملا حورلا هب دصقيو «حورلاب لاثملا ملاع نع مهضعب ربعي دقو

 .05-6:ص ةرهازلا بكاوكلا ()

 دنع يقلتلل ةماعلا رداصملا :رظنا : كلذ نم رثكأ ركذي مهضعبو « 77 رارسألا فشك :رظنا (؟0)

 ,؟7/8 ةيفوصلا



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 اذه ىلإ بهذو :اهتيؤر نكمي الف كلذ نع ةدرجملا حورلا امأ ءدسجلا ةروص

 ةبطاق ءاملعلا نم نوققحملا هب حرص يذلا باوصلا » :لاقف ليزيغم نبا لوقلا

 ةيؤرب لوقلا امأو ...افنكا هتروصك ءاّيلاثم اًلكش لكشتت ةفيرشلا حورلا نأ

 .'! هتوبث ريدقت ىلع هب ةربع ال فيخس لوق وهف هسفن مسجلا
 نأ كي هللا لوسر نع ءايلوألا ذخأ ةروصو » :لاقف ينارعشلا هرصنو

 ثيح نم ال ءمهحاورأ ثيح نم ةهفاشمو ةظقي لب ِهَّللا لوسرب عمتجت مهحور

 ."'"« مهفاف ةباحصلا عامتجاك مكي هب مهعامتجا سيلف «مهماسجأ

 دسجل ةيؤرلا نوكت نأ اوركنأو «'"'يعفايلاو يلازغلا دماح يبأ لوق وهو

 وأ هحورو همسجب ِةَِكَي ىفطصملا تاذل ةيؤرلا له » : يطويسلا لاق ِةِلَع يبنلا

 «يلازغلا حرص هبو «يناثلاب نولوقي لاوحألا بابرأ نم مهتيأر نيذلا ؟هلاثمل

 ةلآ لاثملا كلذ راص «هل الاثم لب «هندبو همسج ىري هنأ دارملا سيل :لاقف

 ."”( هسفن يف يذلا ىنعملا اهب ىدأتي

 : هلع هدسجو هلاثم ىلع ةعقاو ةيؤرلا نأ : يناثلا لوقلا

 هدسجب ةفيرشلا هتاذ ةيؤر عنتمي الو :لاقف ءلوقلا اذه يطويسلا رصن

 ام دعب مهحاورأ مهيلإ تدر «ءايحأ ءايبنألا رئاسو َةكي هنأل كلذو ءهحورو

 يولعلا توكلملا يف فرصتلاو «مهروبق نم جورخلاب مهل نذأو ءاوضبق

 هنأو ؛هحورو هدسجب يح ِةِْكَي يبنلا نأو ١ :لاق رخآ عضوم يفو ا يلفسلاو

 ناك يتلا هتئيهب وهو «توكلملا يفو ضرألا راطقأ يف ءاش ثيح ريسيو فرصتي

 .77/-55:ص ةرهازلا بكاوكلا )1١(

 5٠١. :ص نيرادلا ةداعسو «18: ص قالخألاو ننملا فئاطل (9)

 .7١5:ص نينوكلا ديس ىلع ةالصلا ىف نيرادلا ةداعس :رظنا (*)

 50 :ص كلحلا ريونت 62

 ٠١< :ص كلحلا ريونت (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةكئالملا تبيغ امك راصبألا نع بيغم هنأو «ءيش هنم لدبتي مل هتافو لبق اهيلع

 هتيؤرب هماركإ دارأ نمع باجحلا عفر هللا دارأ اذإف «مهداسجأب ءايحأ مهنوك عم
 ةيؤرب صيصختلا ىلإ يعاد الو «كلذ نم عنام ال ءاهيلع وه يتلا هتئيه ىلع هآر
 7( لاغملا

 :ةظقي دكت لوسرلا نع يقلتلا ةلأسم ةناكم :اًيناث

 اهودع مهنإ ىتح ؛"')ةريبك ةناكم ةظقي لي يبنلا نع يقلتلا ةلأسم تلتحا
 ىدتبملا نأ ١ : يسافلا دوعسم نب دمحم لاق :ةيلذاشلا ةقيرطلا صئاصخ نم

 هلك يبنلاب عمتجي ةلهو لوأ نم ةريرس نسحو «ةيوط قدصب مهتقيرط لخد اذإ

 ماقم هل لصحي مث ءانفلا ماقم وهو ,لوصولا هل لصحي نأ ىلإ هعم مودتو ءةظقي
 اوقلطأو .''"« ٍةَِي يبنلا هقرافي ال هيف نكمتو ماقملا اذه ىلإ لصو اذإف ...ءاقبلا

 ةلزنملا هذهل لصي ال هنأ اومعزو «'*”نويدمحملا مسا كلذ ببسب مهسفنأ ىلع

 نافرعلا ماقم يف دبع لمكي ال ١ :صاوخللا يلع لاق هللا دابع نم صاوخلا الإ
 .*)( ءاش تقو يأ يلي هللا لوسرب عمتجي ريصي ىتح

 افلأ نيباتك رهشأ نأ ةلأسملا هذهب ةيلذاشلا ةقيرطلا مامتها نايب يف يفكيو

 يطويسلا فلأ دقف «ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نم اناك ةلأسملا هذه تابثإ يف

 : باتك ليزيغم نبا فلأو ««كلملاو يبنلا ةيؤر يف كلحلا ريونت ١ : باتك

 .« ةرخآلاو ايندلا ديسب ةظقي ءايلوألا عامتجا يف ةرهازلا بكاوكلا )

 نم لّمكلا الإ اهعيطتسي الو «عوقولا ةزيزع مهدنع ةظقي هللا ةيؤرو

 8١. : ص كلحلا ريونتت (0)

 نايب يف نوسمخلا ةلاسرلا يواقردلا يبرعلا درفأ دقف 78-277: ص ةيدهلا روشب :رظنا (0)

 .اهركنأ نم مذو ةظقي ٍةْلَي يبنلا ةيؤر ةناكم

 .4 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا ()

 .7١:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت ىف ةينابرلا تاحوتفلا :رظنا (4)

 .0٠4”:ص نيرادلا ةداعس (04)



 « دقكو ضرع » ةيلذاشلا

 زيزعلا دبع لاق «ةيفوصلا ءايلوأ يف الإ مهمعزب نودجوي ال ءالؤهو ءءايلوألا

 ىلاعت هللا نأ الولف «ميظع اهبطخو « ميسج اهرمأ لَك يبنلا ةدهاشمو » : غابدلا

 .الجر نيعبرأ ةوق هيف عمتجا اًميظع اّيوق الجر انضرف ول ءاهقاطأ ام دبعلا يوقي
 لكك يبنلا انضرف مث «ةلاسبلاو ةعاجشلا نم دسألا نذأب ذخأي مهنم دحاو لك

 .هحور تجرخو «هتاذ تباذو .هدبك تقلفنال لجرلا اذه ىلع ناكم نم جرخ

 .7'2( يلي هتوطس ةمظع نم كلذو

 :اهودع نأ اهتناكم نايب يف مهولغ نمو

 اهلهأ دنع اهنأ ىتح » : غابدلا زيزعلا دبع لاق «ةنجلا لوخد نم مظعأ ١-

 ." 7( ةنجلا لوخد نم لضفأ

 ناك ولو » :غابدلا زيزعلا دبع لاق «ىلاعت هَّللا ةدهاشم نم مظعأو ١-

 ال نأ ةدملا هذه عيمج يف راتخال الثم ةنس نيعست هرمع ناكو دبعلل رايتخالا

 ."70 قحلا ةدهاشم يف هل حتفي مويب هتوم لبقو دم يبنلا الإ دهاشي

 هل مدق ال .بوجحم وهف ةيلذاشلا دنع ةملسملا ةديقعلا هذه فلاخ نم لكو

 ةعاطلاو ميلستلا وه كلذ هل لصحي مل نم ىلع بجي يذلاو «'*”ملعلا يف

 الو «كلذ لثم نم هنوعدي ام ءارقفلل يخأ اي ملسف » : ينارعشلا لاق امك ءايمعلا

 ركنأ نم لك نأ ىلع اوعمجأ دقف «هعنمب ةعيرشلا تحرص ام الإ مهيلع ركنت

 ."””6 هيلإ لوصولا مرح مهتاماقم نم اًئيش
 : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق «ةديقعلا هذهب بذك نمل كالهلاو ليولاو

 .57ا/: ص زيربإلا )1١(

 .177 : ص زيربالا (؟)

 .478:ص زيربالا (9)

 ١ :ص كلحلا ريونت :رظنا (4)

 .؟777 :ص قالخألاو ننملا فئاطل (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هللا لوسر لاقف «كل يتيؤر ةحص يف ينوبذكي سانلا نإ كي ِهَّللا لوسرل تلق
 وأ اًيدوهي الإ تومي ال اهيف كبذك وأ اهب نمؤي مل نم هتمظعو هّللا ةزعو : داع

 لل اًيسوجم وأ اًيئارصن

 :ةظقي ِدَْي يبنلا ةيؤر ىلع ةيلذاشلا ةلدأ :اثلاث

 «يلولا لامك ىلع اللد هوربتعاو «هلجأ نم ايندلا اوماقأ يذلا لصألا اذه

 ةياغ امنإو ءاًحيرص اًحيحص اليلد هل نوركذي ال هل لصحي ميعن مظعأ هنأو
 : ةيلاتلا ةلدآلا ىلع رودت مهتلدأ

 : ''"( ةظقيلا يف يناريسف مانملا يف ينآر نم » : ثيدح :الوأ

 ريونت هباتك يف يطويسلا مهنمو .ةظقي ِةْلِكَي يبنلا ةيؤرب لاق نم ةدمع وهو

 دب الف مونلا يف هآر نمف هرهاظ ىلع وه موق لاقو » :ريسفت حجر ثيح ؛كلحلا
 يف :عساتلا بابلا يناهبنلا فسوي دقع املو «"”« هسأر نيعب ةظقيلا يف هاري نأ

 ركذ مث «هتاياورب ثيدحلا اذه الإ ركذي مل اًمانمو ةظقي ِهْنِكَي هتيؤر ىلع مالكلا

 .“ "هب نيرقملا ةيفوصلا خويش حورش
 :هتوم دعب ٌْلْلَِج يبنلا ةايح : اًينا

 مث ةزيجو ةرتفل ناك هتوم امنإو «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع تمي مل قو يبنلا

 بهاوملا وبأ لاقو ءانع هبييغت هتومو «ىلوألا هتايح نم لمكأ ةايح هل تلصح

 يتوم امنإو تيمب تسل هسفن نع يل لاقف كي هللا لوسر تيأر» : يلذاشلا

 .2"(يناريو هارأ انأ اهف هّللا نع هقفي ال نمع يرتست

 )١( ص ىربكلا تاقبطلا : 584.

 .1497 :ح يراخبلا هجرخأ (؟)

 ,77 : ص ةرهازلا بكاوكلا رظناو ١5« :صص كلحلا ريونت ()

 .1/8-5794:ص نيرادلا ةداعس :رظنا (4)

 :١88. ص ىربكلا تاقبطلا (؟)



 « دقد و ضرع » ةيلذاشلا

 وه امنإ ءايبنألا توم نأب عطقلا » :كلحلا ريونت هباتك يف يطويسلا لقنو

 وهف «''”«ءايحأ نيدوجوم اوناك نإو مهكردن ال ثيحب انع اوبيغ نأ ىلإ عجار

 يلذاشلا يناهبنلا لقن دقف «نامزالو ةعقب هنم ولخت الو «ءناكم لك يف هدسجب

 ىلإ لقتنا تام نيح ِهَِكَي يبنلا نإ ١ :لاقف ٍةيِكي يبنلا يف ةقدنزو ولغ هلك اًمالك

 هل ىلاعتو هناحبس هَّللا نذأ مث ...نانجلا سيدارف ىلعأ ىلإو «ناوضرلا ىكزأ

 رعولاو لهسلاو رحبلاو ربلاو ضرألاو تاومسلا راطقأ يف ريسي نأ اًمتحتم اًنذإ

 الو «ناكم الو .«نامز هنم ولخي ال فيرشلا هدسج نأو ...ءاش ىتم ءاش ثيح

 الو ءرب الو ءملق الو .ءيسرك الو «حول الو ءشرع الو «ناكمإ الو « لحم

 ءالتماك هب ىلعألا نوكلا ألتما هنأو ...خزرب الو ءرعو الو ءلهس الو ءرحب

 ."7(هب لفسألا نوكلا

 كلذكو «ةماقإو ناذأب هيف يلصي ءهربق يف يح ِِلَي هنأو ١ :ينارعشلا لاقو

 ان هجاوزأ ىلع ةدع ال ليق اذهلو ء«مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ءايبنألا

 ءايلوأ هكراشي لب ِةْلك يبنلاب هنوصخي ال هلك نوكلا عسي ِِكَك يبنلا نوكو

 يفو 7 :يطويسلا لاق «يلذاشلا يردنكسلا هّللا ءاطع نبا مهنمو ةيفوصلا
 يف تنك املف تججح :لاق هتذمالت ضعب نع ءاطع نب نيدلا جات خيشلا بقانم

 نم غرف اذإ هيلع ملسأ نأ تيونف «فاوطلا يف نيدلا جات خيشلا تيأر فاوطلا

 يفو «كلذك ةفرع يف هتيأر مث ءهرأ ملف تئج فاوطلا نم غرف املف «هفاوط

 يل ليقف خيشلا نع تلأس ةرهاقلا ىلإ تعجر املف «كلذك دهاشملا رئاس

 لاقف «هيلع تملسو خيشلا ىلإ تئجف ءال :اولاق ؟رفاس له :تلقف «بيط

 المي ريبكلا لجرلا نالف اي :لاقف «كتيأر ديس اي :تلقف ؟تيأر نم :ىل

 .58: ص كلحلا ريونتت ()

 .51١5-8١59:ص نيرادلا ةداعس (؟)

 .50/ :ص ةيندللا بهاوملا نم ةيدمحملا راونألا (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .''70 ىلوأ باب نم ِةَِكَي نيلسرملا ديسف نوكلا المي بطقلا ناك اذإف » : ةقباسلا

 : ةظقي لَك يبنلا ةيؤرب مهلوق ىلع ةلطابلا مزاوللا

 : دحاو تقو يف ضرألا راطقأ يف نوددعتملا نوءارلا هاري ٍةِكَي يبنلا نأ - ١

 راطقأ يف نوددعتملا نوءارلا هاري فيك مهضعب لثس» :يطويسلا لاق

 : دشنأف ةدعابتم

 اًبراغمو اًقراشم دالبلا ىشغي اهؤوضو ءامسلا دبك يف سمشلاك

 يسركلاو شرعلاو ضرألاو ءامسلاب اذإو :لاق هنإ مهضعب لوق لقن مث

 سانلا نم ةعامج ىعدا اذإو » : ىناهبنلا لقنو , 27( قلع ِهَّللا لوسر نم ةءولمم

 حالصلاو ريخلا لهأ نم مهو دحاو نآ يف ةظقي ِهْكلَي هتيؤر ةدعابتم ةنكمأ يف

 مهضعب بهذو «'” ”(دوجولا يف سمشلاك ِهئي هنأل ءكلذ يف نوقدصي مهنإف

 داسجألا نم ىصحي ال ام ىلإ يلاثملا كي يبنلا دسج ددعتي نأ عنام ال هنأ ىلإ

 .'”ناكم لك ىف هدسج نوكيف

 : ةفلتخم تافصب ضرأل ا راطقأ يف نوددعتملا نوءارلا هاري ِِلَي يبنلا نأ -"

 ىهف ةفلتخم تافص ىلع دحاو نآ ىف هل ةعامج ةيؤر امأو » : ىناهبنلا لقن

 ."”( كلذ يف ةبارغ الو ةعقاو لب ةنكمم

 : هك يبنلا نع يقلتلا يف مهخويش تاياكح : ثلاث
 اهيف اوعدا يتلا عئاقولا نم اًريثك مهخويشل ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ بسن

 .8ق1-٠ : ص كلحلا ريونت 000

 6٠8. :ص نيرادلا ةداعس ةرفإ

 يلذاشلا العلا وبأ يلغرفلا دمحمل ةيلذاشلا ةداسلا ةتوقاي حرش يف ةينسلا ةحفنلا :رظنا (4)

 1 : ص

 5"1١٠. :ص نيرادلا ةداعس (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ناك نأ انغلب نممو » :صاوخلا يلع لاق «ةظقي هنع يقلتلاو ِةِْكَي يبنلا ةدهاشم

 ...ةعامجلا خيش نيدم وبأ خيشلا :فلسلا نم ةهفاشمو ةظقي ٍةِْكَك يبنلاب عمتجي

 لالج خيشلاو ...يسرملا سابعلا وبأ خيشلاو «يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلاو

 ."'76 يطويسلا نيدلا

 ام ىلع ةلأسملا هذه يف نودمتعي ىرخألا ةيفوصلا قرطلا عابتأ نإ ىتح

 : تاياكحلا كلت نمو ؛'''ةيلذاشلا ةقيرطلا خويشل لصح

 نسحلا وبأ ثوغلا بطقلا ملكت » :هنأ ةيلعلا رخافملا يف ءاج ١-

 : همالك ريرقت يف لوقي راصو «هلبق دحأ نم عمسي مل بيرغ مالكب ...يلذاشلا

 ءايلوألا رباكأ نم يبرغم لجر سلجملا يف ناكو هك ِهَّللا لوسر يدج لاق

 ؟تقولا اذه يف هدج نيأو ؟خيشلا نيأ :لاقو ءهسفن يف كلذ ركنأف نينكمتملا

 نالف اي :هل لوقي ٍةِكَي يبنلا ىأرف مان ليللا لخد املف ...سلجملا كلذ نم ماقف

 .""« هل هتلق هلاق ام لك معن «نسحلا ابأ يدلو تقدص ام

 لبق مالسلا دبع نب زعلا ىلإ ىتأ جحلا نم يلذاشلا نسحلا وبأ عجر امل -؟

 ."“70 كيلع ملسي كك لوسرلا ١ :هل لاقف هلزنم يتأي نأ

 بابب فقي ناك هنأ » :يلذاشلا نسحلا يبأ نع غابصلا نبا لاقو -*

 اوُلْخَدَت ال أُم تدل امتي : كيو انبر هيف لاق عضوم اذه :لوقيو مالسلا
 رع جرا

 باطخلا عمسي ىنح [07 : بازحألا ةروس] 42 ترذؤب أ لإ ّىّنلأ َتَوُس

 هنع يل فشكي هيلع ملسأ تنك امهمو :لاق «نسحلا ابأ اي لخدا : لوقي

 ) )1١نيرادلا ةداعس ص:”1٠7.

 كلحلا ريونت : يف كلذ يف ةدراولا تاياكحلاو «ةظقي هللا نع يقلتلا معز نم ءامسأ رظنا (؟)
 : ص قالخألاو نئملا فئاطلو 7894-2555: ص ةرهازلا بكاوكلاو ١5-2458 : ص

 .507 2785:ص نياردلا ةداعسو «

 ."94" ص ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا (*)

 )  ):4ص ننملا فئاطل :١1١١.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'"( هتبابسب ٌىلع مالسلا دريو ءاّنايع

 انأو «شيشم نب مالسلا دبع خيشلا يلإ بستنأ تنك » : يلذاشلا لاقو -4

 يبنلا :نييمدآلا نم ةسمخ :رحبأ ةرشع يف موعأ لب ءدحأل بستنأ ال نآلا

 ."70... رمعو «ركب يبأو كي

 عمتجي راص نإ الإ ريقف ماقم لمكي ال :يسرملا سابعلا وبأ لاقو -ه

 ." ”( هخيش ذيملتلا عجاري امك اهلك هرومأ يف هعجاريو للي ِهّللا لوسرب

 ىلع ملس اذإ دحأ مكيف له» :هباحصأل يسرملا سابعلا وبأ لاقو -5

 «كلذ هل عقي دحأ انيف سيل ال :نولوقيف «هنذإب هيلع هدر عمسي ٍللَ هللا لوسر

 ول «هّللاو :لوقي مث .هلوسرو هللا نع ةبوجحم بولق ىلع اوكبأ :لوقيف
 نم يسفن تددع امل راهن وأ ليل نم ةظحل كب هللا لوسر نع تبجتحا

 نم ىلع اًدارو يسرملا مالكل اًحراش - يواقردلا يبرعلا لاقو 0( هيملسملا

 ملاع ىف مهراكفأ تناك تاداسلا كئلوأ ؛ءالؤه اي) :- هيلع ضرتعا

 مهراكفأ نكت ملو «مهريغو ءايبنألا حاورأ هيفو «حاورألا ملاع وهو ؛توكلملا

 وه نيأ نوردت لهو :مهل تلق مث :لاق «كلملا ملاع وهو «حابشألا ملاع يف

 ."”« حابشألا ملاع ثيح وه حاورألا ملاع ؟ماورألا ملاع

 هللا لوسر الإ ديلا هذهب تحفاص ام هّللاو ١ :هسفن نع يسرملا لاقو -ا
0 

 ) )1١رارسألاةرد ص:؟١17.

 5١/5. :ةيردلا بكاوكلاو ١7« :ص رارسألا ةردو ١١5« :ص ننملا فئاطل (؟)

 5٠٠. : ص نيرادلا ةداعسو « 58: ص ينارعشلل قالخألاو ننملا فئاطل ©(

 1١١, : ص نئملا فئاطل يف اًرصتخم صنلا رظناو ١58« : ص ىينارعشلل نيرتغملا هيبنت (14)

 .1؟ : ص شيشم نبا ةالص حرش (5)

 .١١17١:ص نئملا فئاطل ()



 « دقنو ضرع » ةدلذاشلا

 اًدخآ نوكيف كي هللا لوسرب هلمش عمجي دقو» : هللا ءاطع نبا لاقو -8

 لوسر لإ ىنابر ام انأ :رمسألا نيدلا نيكم ىل لاق دقلو «ةنم هذهب ىفكو «هنع
 .200( هنت ِهّللا

 صيمق هيلعو اًمانم ال ةظقي ِدِكَي يبنلا تيأر » :يلذاشلا افو دمحم لاقو -4

 .ىحضلا ةروس هيلع تأرقف أرقا : يل لاقف يلع صيمقلا تيأر مث « نطق ضييبأ

 ها ءا نما 1

 نم اًريثك ينارعشلا هنع دروأ دقف يلذاشلا بهاوملا وبأ امأو ٠-

 : ىلذاشلا بهاوملا وبأ لاق :اهنم ةدحاو ركذأ «'"”بابلا اذه ىف تافارخلا

 ."7( فوصتلا ةقرخ لكي لوسر ينسبلأ ١

 ...هباحصأ دحأ دنع ىطويسلا طخب ةقرو تيأرو » :ىنارعشلا لاقو ١-

 ةرم نيعبسو اًسمخ اذه يتقو ىلإ ِكي هللا لوسرب تعمتجا دق يننأ يخأ اي ملعا

 .0(ةهفاشمو ةظقي

 ىتح ةيدمحملا ةيالولا مدق دحأل قحي ال١ :صاوخلا يلع لاقو -

 نوقداصلا جرد دقو «مالسلا امهيلع سايلإو رضخلابو ِةِكَي هللا لوسرب عمتجي

 ."'”( هنع نيبوجحملا ضعب راكنإ هيف حدقي الف «كلذ ىلع مهلك

 تاولصلا نولصي مهنأ موقلا قالخأ نم نإ» :ينارعشلا لاقو ١-

 مهيلع هدر نوعمسي مهنأو .فيرشلا هربق يف ٌةْكَي هللا لوسر فلخ سمخلا

 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : مهدهشت يف نولوقي نيح مالسلا

 .١؟51: ص ننملا فئاطل 200

 .1786-88"7 :ص ىربكلا تاقبطلا :رظنا (9)

 ."84:ص ىربكلا تاقبطلا («:4)

 .ينارعشلل ىربكلا نازيملا باتك هةمدذقم ىلإ هازعو :2:٠5 ص نيرادلا ةداعس )0

 ١58. :ص نيرتغملا هيبنت (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تاولصلا يلصي يسرملا سابعلا وبأ ناك دقو ١ : ينارعشلا لاقو ك7( هتاكربو

 20 هالك هللا لوسر فلخ سمخلا

 نيرهاظلا ءارقفلا نم اًدحأ نآلا رصم يف ملعأ ال ١ : ينارعشلا لاقو -5

 اهيف كي هّللا لوسر نيبو ينيب نإف « ينم كي هّللا لوسر ىلإ هقيرط يف اًدنس برقأ
 لمكلا قالخأ عيمجف «"””يلوبتملا ميهاربإو صاوخلا يلع :طقف نيلجر

 اًحيرصت ِِكي هللا لوسر نع ةذوخأم امهنع ةذوخأملا باتكلا اذه يف ةروكذملا

 لوسر نع ذخأي راص ىتح تمي مل هنأ ...صاوخلا يلع ينربخأ امك ةراشإ وأ

 .”(دحاو لجر هجولا اذه نم كي هللا لوسر نيبو ىنيبف «ةطساو الب للك ِهّللا

© © © 

 )١( نيرتغملا هيبنت ص:١58.

 .؟١7 : ص نيرتغملا هيبنت (؟)

 هل «جوزتي مل «يمأ يفوص «يدمحألا يلوبتملا «يراصنألا رمع نب ىلع نب ميهاربإ :وه 267

 ةيردلا بكاوكلا : رظنا .ه١٠88 :ةنس سدقلا ةنيدم ىلإ ةقيرط يف تام «ةيلوبتملا ةيصولا

 .١157/1:نيفلؤملا مجعمو 280 :١/ عماللا ءوضلاو ١١9« /7” :ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف

 .49-6:0:ص قالخألاو نئملا فئاطل (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 . ديو يبنلا نع ذخألا يف ءايلوألا توافت : يناثلا بلطملا

 نم مهذخأ رادقم يف نوتوافتي ةيفوصلا ءايلوأ نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 اذه ثحبأ فوسو .«فراعمو مولع نم هنم هنوقتسي ام رادقم يفو كَ يبنلا

 : نيتلأسم لالخ نم بلطملا

 :هكو يبنلا ةيؤر يف ةيفوصلا ءايلوأ توافت :ىلوألا ةلأسملا
 نم فراعملاو مولعلا ذخأي يفوصلا يلولا نأ ةيفوصلا قرطلا تقلتخا امل

 ال اهنأو «ميظعتلاو ميخفتلا ةغبصب ةلأسملا هذه تغبص ءاّمانمو ةظقي كَ يبنلا

 نيملستسملا «مهل نيرقملا الإ اهنم ديفتسي الو «ءايلوألا نم رداونلل الإ لصحت

 مدق ىلع اوسيلف ِْكَي يبنلل مهتيؤر يف نوتوافتي ءايلوألا نأو ؛هب نولوقي ام لكل
 .ةدحاو

 : مانملا يف هلي هتيؤر يف مهتوافت :الوأ

 ىلع لوقو ولغو فلكت اهلك تاليصفتب اًمانم ٍةِْلَي هتيؤر يف ةيلذاشلا تلصف

 ةيقيقحلا هتروص يف كي يبنلا ىري مئانلا نأ اوزوج مهنأ يفكيو « ملع ريغب هللا
 نأ يف «ىتش عقاوم يف «ىرخأ روص يف ِةكَي يبنلا ىري ةراتو ءاهيلع ناك يتلا

 : غابدلا زيزعلا دبع لاق «ةِكَك لوسرلا ةئيشم ىلع فقوتم كلذ لكو .دحاو

 ءاش نمو «ةميركلا هتاذ هارأ ءاش نمف هلك يبنلا ىلإ لوكوم ةلأسملا رمأف )

 نيلسرملاو ءايبنألا ددع روص يهو ءرخأ روص يف روهظ ِهِكَي هلو ءاهتروص هارأ
 هيلع هنامز ندل نم هتمأ نم ءايلوألا ددع روصو «مالسلاو ةالصلا مهيلع

 نوعبرأو ةينامثو فلأ يتئام يف روهظلا هلف ...ةمايقلا موي ىلإ مالسلاو ةالصلا

 . 7« املأ



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : امانمو ةظقي ٍدِلَك يبنلا نع ذخألا ةلأسم ميخفت : اًينا

 يف نوعمطي نيذلا مه ىنعملا لهأ نأ كش الو» :يواقردلا يبرعلا لاق

 كلذلف .مهقئالع رئاس اوكرتو .مهسفنأ دئاوع اوقرخ دق مه ذإ دك هتيؤر
 نوجري الو ءاهيف نوعمطي الف سحلا لهأ امأو .«مهيلع يناعملا تدرو

 هل عقي نم لقو «قيض باب ةظقيلا يف كي يبنلا ةيؤر » :اولاقو «''"« اهلوصح
 عم ءاّبلاغ تمدع لب «نامزلا اذه يف اهدوجو زيزع ةفص ىلع ناك نم الإ كلذ

 مهرهاوظ يف هَّللا مهظفح نيذلا رباكألا نم اذه هل عقي نم ركنن ال اننأ

 ةطساو الب كي هللا لوسر نع ذخألا ماقم » :ينارعشلا لاقو «'"”« مهنطاوبو

 ."70 دحأ لك هلاني ال ءزيزع ماقم

 : ةظقي ِهلكَب يبنلا ةيؤر بابسأ :اًثلا

 نم ذخألا لبق يلولا يف اهققحت بجي اًطورشو اًبابسأ ةيلذاشلا تعضو
 : كو يبنلا

 ١ - اذحاو اًكيش هلك نوكلا ةيؤر :

 ةظقي ِهَلكَي لوسرلا ةيؤر عيطتسي ال يفوصلا يلولا نأ غابدلا زيزعلا دبع نيب

 ىريف .ءدحاو ءيش هلك دوجولا دهاشيو ءدوجولا ةدحو ةجرد يلإ لصي ىتح

 هللا ءايلوأ نم كي يبنلا ىري نم اذكو ١ :غابدلا لاق «دحاو رظنب ملاوعلا عيمج

 رظنب ال نكلو ءاهلك ملاوعلا هذه ىري ىتح هاري ال هنإف ةظقيلا يف ىلاعت

00 
 (دحاو

 ) )1١ص ةيدهلا روشب :59.

 .55 :ص كلحلا ريونتت (0)

 .45 :ص قالخألاو ننملا فئاطل (29)

 قايس فلاخت اهنأل فيرحت اهيف لعل « دحاو رظنب ال نكلو » انه هلوقو 2758: ص زيربالا (4)

 دعب لاقف «دحاو رظنب الإ نوكت ال يتلا ِهَّللا ةدهاشمل الاثم اهبرض دق وهو ءاهلبق يذلا مالكلا
 .4 دحاو رظنب اهلك ملاوعلا هذه ىري » ةحيحصلا ةلمجلا لغلف ؛ ِدْلَي يبنلا ىري نم اذكو ١ كلذ



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 : هلع لوسرلا ىلع ةالصلا - ؟

 ناك مهضعب نإ ىتح ءاهل هسفن غرفي نأ بجيو «مهدنع ببس مظعأ يهو

 ام ىوس اهعم رخآ ءيشب لغتشي ال ناكو «ةالص فلأ نيسمخ :مويلا يف هدرو

 نيقلتب دنس مهل نميلا دالبب ةعامج نإ» :ينارعشلا لاق «'')اًعرش هيف هل نذأ

 ةالصلاب هنولغشيو ؛كلذ ديرملا نونقليف ل ِهَّللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلا

 ةظقي لي يبنلاب عمتجي ريصي ىتح اهنم رثكي لازي الف لكي هللا لوسر ىلع
 نأو «ةيفوصلا نم هخيش ديرملا لأسي امك هعئاقو نع هلأسيو ؛ةهفاشمو

 لك هتيبرتب خايشألا عيمج نع ينغتسيو «لئالق مايأ يف كلذب ىقرتي مهديرم
 نسم

 ماقم ىلإ لصت امبرف و هيلع مالسلاو ةالصلا نم ترثكأ نإف » :اًضيأ لاقو
 نم رثكي مل نآلا ىلإ وهف عامتجالا اذه هل لصحي مل نمو ...ِِكَي هتدهاشم

 د بولطملا راثكالا يك هللا لوسر ىلع ميلستلاو ةالصلا

 : ميظعلا ءافصلا -*

 ىتح ميظع ءافص ىلإ جاتحت ةيخزربلا لَك يبنلا ةبحص نإ » :ينارعشلا لاق
 29, قلك هتسلاجمل دبعلا حلصي

 نم رثكأ عطق هيلع بجي هنأب غابدلا زيزعلا دبع هنيبي ميظعلا ءافصلا اذهو
 هذه عطقي ىتح دبعلا ىلع حتفي الو » : غابدلا زيزعلا دبع لاق «ماقم فالآ ةثالث

 يتلا ةمحرلا هللا همحرو «هتريصب رون متو «هرظن افص اذإف ...اهرسأب تاماقملا

 )١( :ص ةيسدقلا راونألا حقاول :رظنا ١5.

 ١5. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول  (؟)

 ةبيجع نبا : ِهْيِكَع لوسر ىلع ةالصلا ةيببس ىلع صن نمم رظناو «5 :”٠7 ص نيرادلا ةداعس ((*)

 .6١ص ةينسلا ةحفنلاو 2٠5٠١ : ص ةيبيجعلا رهاوجلاو 257٠١ /5 :ديدملا رحبلا يف

 4١. ؟ :ص نيرادلا ةداعس (:4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اًنايع هاريف ...نيرخآلاو نيلوألا ديس ةيؤر هناحبس هّللا هقزر اهدعب ءاقش ال
 ."©)( ةظقي هدهاشيو

 ماقم نيبو ريقفلا نيب نكلو » :ماقم فلأ ةئام نم رثكأ ينارعشلا دنعو

 فلأ ةئام هيلع ملس نم ىلع درلاب هتوص عامسو كي هَّللا لوسر نع ذخألا
 ىعدا نمف ءاّماقم نوعستو ةعستو ةئام عستو «ماقم فلأ نوعبرأو ةعبسو «ماقم

 .'7( تاماقملا هذهب هانيلاط كلذ

 : 396 يبنلاب ركفلا لاغشإ -

 ةظقيلا يف دم يبنلا ةدهاشم دبعلا كاردإ ةمالعو » : غابدلا زيزعلا دبع لاق

 ركفلا نع بيغي ال ثيحب ءاّمئاد اًلاغتشا فيرشلا يبنلا اذهب ركفلا لغتشي نأ

 برشيو كي يبنلا عم هركفو لكأي هارتف «لغاوشلا الو «فراوصلا هفرصت الو
 ."7(كلذك وهو مانيو ءكلذك وهو مصاخيو «كلذك وهو

 : ةدهاجملا يف ةغلابملا -

 ىأر هنأ ينربخأ نأ دعب يبرغملا دمحم انخيش لاق ١ :ليزيغم نبا لاق

 ىلإ برقتلاو دادعتسالا يف ةغلابملا يف نوكت امنإ ةظقيلا يف نيترم ٍةِْكَي لوسرلا

 .(90( ىلاعت هللا

 : ةيفوصلا ءايلوأب اًمانمو ةظقي ٍةِكَي يبنلا نم ذخألا صاصتخا : اًعبار

 اهقيبطت يف ةيفوصلا ءايلوأ فلتخي اهوعضو يتلا بابسألاو طورشلا هذهو

 كو لوسرلا نع بجتحي ال نم ةيفوصلا نمف ءاهتجيتن يف نوفلتخي مث نمو
 نسحلا وبأ مهدنع كلذ يف ةياغلا غلب نممو «كلذ نود نم مهنمو «نيع ةفرط

 ) )1١زيرباإلا ص:٠١٠:"7.

 ١58. : ص نيرتغملا هيبثنت ()

 .577:ص زيرباإلا (9)

 ."84 :ص ةرهازلا بكاوكلا (84)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 يبأ نع انغلب كفو » : ينارعشلا لاق .يسرملا سابعلا وبأ هذيملتو يلذاشلا

 ول :نولوقي اوناك مهنأ امهريغو يسرملا سابعلا يبأ هذيملتو يلذاشلا نسحلا

 ةلمج نم انسفنأ انددع ام نيع ةفرط لك هللا لوسر ةيؤر انع بجتحا
 .270 نيملسملا

 1 :٠ ا 1
 نم ءايلوالا نمف د هللا لوسر نم هتدام يلوو يبن لكو » : يلذاشلا لاقو

 لغتشي الو «هيلع دري اميف ىنفيف «هتدامو هنيع هيلع ىفخي نم مهنمو «هنيع دهشي

 .(76 هتدام بلط

 : ماسقأ ةثالث ىلع لي هللا لوسر ىلع ةالصلا يف سانلاو »

 مهف «ناهربلاو ليلدلا لهأ مهو :ةيرشبلا هتروص ىلع نولصي مسق

 روضحلاب ةالصلا نم اورثكأ اذإف «هيلع ةالصلا لاح يف مهبولق يف اهنوصخشي

 هحور لكشتت امبرو ءاّريثك مانملا يف هنوريف «مهبولق يف ةميركلا ةروصلا تتبث

 .ةظفقي هنوريف ء«بيطلا هدسج ةروص ىلع ةميركلا

 مهف «نيرئاسلا نم دوهشلا لهأ مهو :ةينارونلا هحور ىلع نولصي مسقو

 ردق ىلع مهتاقوأ بلاغ يف هنودهاشيف «توربجلا نم ضئافلا هرون ىلع نولصي

 .مهدوهشو مهروضح

 خوسرلا لهأ مهو راونألا رون وه يذلا : يلصألا هرون ىلع نولصي مسقو

 ةفرط لَك يبنلا مهنع بيغي ال ءالؤهو «نايعلاو دوهشلا لهأ نم نيكمتلاو
 ( نيع

 .الككلا هرس نم اًئيش كردي نم مهنمف » :هيف لوقي رخآ ميسقت ةبيجع نبالو

 .ينارعشلل نازيملا باتك هم الشم نع هلقنو .«2 : ص نيرادلا ٌةداعس 0(

 .7١١:ص ةيلعلا رخافملاو «١7١:ص رارسألاةرد (؟)

 ."” :ص ةيهلالا تاحوتفلا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هيلع هسفن كردي نم مهنم و .هلقع كردي نم مهنمو ؛«هحور كردي نم مهنم و

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هرس نوكردي نيكمتلاو خوسرلا لهأف ءمالسلاو ةالصلا

 ."'0... هلاثمأو يسرملاك نيع ةفرط مهنع بيغي الو

 نأ ىفخي ال :لوقيف ٍهكَك يبنلا نم ذخألا يف مهفالتخا ينارعشلا حرشيو

 نم ناك نإف ءدبعلا هيف يذلا ماقملا بسحب نوكي ِهِل هللا لوسرل ناذئتسالا
 .كلذك هنذأتسا فشكلا لهأ ماقم وه امك ةهفاشمو ةظقي ٍةِكَي هب عامتجالا لهأ

 وأ لعفلا ناسحتسا نم هبلق ىف ىلاعت هللا هثدحي ام رظتناو بلقلاب هنذأتسا الإو
 ْ 0« كرعلا

 اهورصحي نأ اودهتجا يلولل ةبقنم اهوربتعا يتلا ةيدقعلا ةعدبلا هذه : تلق

 ال قلخلا نم ةلق يف الإ اهققحت نكمي ال ةيساق اًطورش اهمامأ اوعضيو ؛مهب
 ماقم نأ ملعاو » :ينارعشلا لاق «ةيفوصلا قرطلا بابرأو خويش نع نوجرخي

 انأو "”يفصرملا يلع ىلإ لجر ءاج دقو ءادج زيزع ِهِي هللا لوسر ةسلاجم
 يأ ةظقي لي هللا لوسر ىرأ ترص ماقم ىلإ تلصو دق يديس اي :لاقف رضاح

 ةعبسو «ماقم فلأ اتئام ماقملا اذه نيبو دبعلا نيب «يدلو اي :لاقف «تئش تقو
 ... ماقم فلأ نوعبرأو 2

 اهيلع ناك يتلا هتفصب هتيؤر ةرثك ِّكَي هتوبن لئالد لجأ نمو ١ :اًضيأ لاقو

 كلذ ....ِةِلَك هتبحم ىف نينافلا هتمأ نم نيحلاصلا رباكأ ضعبل ةظقيو لب اًمانم

 ...مهتينامسج ىلع مهتيناحور تبلغ نيذلا ِهّللا ءايلوأ الإ ةقيقح هيلع علطي ال رمأ

 .17 : ص شيشم نبا ةالص حرش .()

 :١5. ص ةيسدقلا راونألا حقاول  (؟)

 ناكو «ينارعشلا هيدي ىلع ذملتت ءرصمب فوصتلا خويش نم يفصرملا ليلخ نب يلعوه ()
 .(ه975) ةنس تام «يريشقلا ةلاسر رصتخا «هذيمالت رثكو ؛«نيديرملا ىلع دهعلا ذخأي

 .7//1717 :ىنارعشلا تاقبطو 2107 /” :ةيردلا بكاوكلا :رظنا

 ١ .48:ص قالخألاو نئملا فئاطل (:)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .''( كي هتمأ تايصوصخو هتايصوصخ نم ةليضفلا هذه نأ رهاظلاو
 ءراضتحالا دنع توملا ليبق ةماعلل كلذ عقي ام رثكأو» : يطويسلا لاقو

 مهل لصحتف مهريغ امأو «هدعوب ءافو هاري ىتح هدسج نم هحور جرخي الف

 ىلع مهتظفاحمو مهداهتجا بسحب اًليلق امإو اًريثك امإ .مهتايح لوط يف ةيؤرلا
)20 

 للي يبذلا نم هنوذخاي ام رادقم يف ةيفوصلا ءايلوأ توافت :ةيناثلا ةلاسملا

 :فراعمو مولع نم
 الإ ايندلا وأ نيدلا رومأ نم ةريبك الو ةريغص فوصتلا خويش كرتي مل

 يف باوصلا اهب مهل لصحو «هنم باوجلا اوقلتو هلي لوسر اهيف اونذأتساو
 :ايندلاو نيدلا رومأ

 ١- هل دهاشملا يلولا ىلع لكي يبنلا رارسأ لاقتنا :

 هتاذ ةدهاشم يف هيلع حتفلاب اًدبع هللا دعو اذإف ١ : غابدلا زيزعلا دبع لاق

 .“”( ةفيرشلا هتاذ يف يتلا رارسألاب ىقسُي ىتح دهاشي ال هنإف "”ةفيرشلا

 :رورسلاو ءانهلا هل لصحيو «ةلالضلا نم نمؤي -؟

 كالهو «ميظع رطخ ىلع هيلع حوتفملا لازي الو » :غابدلا زيزعلا دبع لاق
 .ءانهلا هل لصح هدهاش اذإف ديلي دمحم انالومو انديس ماقم دهاشي ىتح بيرق

 هتاذ اهب تصتخا قب هَّللا ىلإ ةبذاج ةوق ٍيكَي هتاذ يف نأل ءرورسلا هل متو

 هيبري خيش هل ناك هنأ غابدلا ركذو «'**6 تاقولخملا رئاس نيب نم ِهكي ةفيرشلا

 .541:ص نيملاعلا ىلع هَّللا ةجح (9)
 ١18. :صص كلحلا ريونت ()

 .ِلَي يبنلا نع ثدحتي وهف مالكلا قايس ةلالدب ِلي يبنلا تاذ دصقي (9)
 ١٠١". :ص زيربالا (5)

 ١1١9. :ص زيرباإلا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «كيلع فاخأ تنك مويلا لبق » :هل لاقو خيشلا هقراف ِةِلكَك يبنلاب ىقتلا املف

 نأمطاو «يبلق نمأ ِةكَي دوجولا ديس ىلاعت هتمحر عم هللا كعمج ثيح مويلاو

 .""7( كيو هَّللا كعدوتساف يرطاخ

 : اهلئاضفو راكذألا يقلت -*

 كي هللا لوسر نع الإ هتلق ام ِهّللاو » :رحبلا بزح لضف يف يلذاشلا لاق

 يف ٌئرق امو «مظعألا هللا مسا هيف نإف هب ظفتحا :يل لاقو ءاّئيقلت هنم هتنقل

 ."”« رتتلا اهذخأ ام دادغب لهأ دنع ناك ولو «نمأ هيف ناكو الإ ناكم

 ةدهاشمب ؛ةظقي اًهافش يلم يبنلا نع اجنلا ةنيفس تذخأ» :قورز لاقو

 نمل اجنلا ةنيفس :اهمس ِةْكَي يبنلا يل لاقو ,«فيرشلا ربقلل يترايز دنع «نيع
 هافوتي نأ ًءاسمو اًحابص اهأرق نمل تنمض :ِلك يبنلا يل لاقو ءاجتلا هللا ىلإ

 نمو «لسكلا نم نامأ اهتءارقو «ةظقي يتيؤر هل تنمضو «ناميإلا ىلع هللا

 فسوي لاقو «'"”( ءادعألا ةتامش نمو «ريكنو ركنم لاؤس نمو «ربقلا باذع

 نم عرف يه يتلا ةيسيردالا ةقيرطلا خيش سيردإ نب دمحأ ىقلت دقو » : يناهبنلا
 ."*"( ةظقي ٍِكَي يبنلا ءالمإ نم هتاولصو هبازحأ ةيلذاشلا ةقيرطلا

 > : خويشلا بقانم ىقلت - 4

 دتقا :يل لاقف سدقملا تيبب انأو هك يبنلا تيأر» : يشرقلا يلع لاق

 رصان كديس نع ذخ :لاقف اًيناث لَك هتيأرف ...يلذاشلا نسحلا يبأ كيبأب

 )١( زيرباإلا ص:١5.

 .58:ص رارسألاةرد (؟)

 .07: ص ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلالا تاماهلالا (*)

 يبنلا نع ركذلا ىقلت هنأ يعيرشلا دمحم نع ليزيغم نبا لقنو :4١8« ص نيرادلا ةداعس (4)

 ةحص قورز فرعو «797:ص ةرهازلا بكاوكلا .ةهفاشم هنم كلذ عمس «ةظقيلا يف ُهْي

 .587 ديرملا ةدع لك يبنلا ةيؤر ببسب يلذاشلا بزح



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 .7'2( لي ىبنلا رمأب هيلإ تهجوتف لاق «قليملا نب نيدلا

 عفشت تنأ : يل لاقف ِك ِهَّللا لوسر تيأر :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 برشتو «رثوكلا ىلع درت ىتح كعدن ال» :هل لاق ةرمو .(فلأ ةئامل
1 0 
 . كيم

 : تلقف «ثيدحلا خيش اي :ىيل لاقف ةظقي كي يبنلا تيأر ١ : يطويسلا لاقو

 ؟قبسي باذع ريغ نم : تلقف .معن :لاقف ؟ انأ ةنجلا لهأ نمأ هّللا لوسر اي

 هديب بتكي ناك ِةَكَي ىبنلا نأ ىطويسلا ىعديو « "00 كلذ كل :ِيكَي ىبنلا لاقف

 هتدجوف ةرم ِةِلكَي يبنلا ىلع ١ لخد هنأ مهضعب نع دروأ دقف «ءايلوألا ءامسأ

 ."'”« اروشنم مهنم دمحم يخأل بتكو ةيالولاب ءايلوألل ريشانم بتكي

 : اهحيحصتو ثيداحألاو تايآلا ريسفت -ه

 : هلك هللا لوسر نع دراولا ثيدحلا تعمس » :ىلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 ءهانعم ّىلع لكشأف '*”«ةرم نيعبس مويلا يف هَّللا رفغتساف يبلق ىلع ناغيل هنإ ١

 نيغ ال راونألا نيغ كاذ كرابم اي :يل لوقي وهو ِهِلك هللا لوسر تيأرف
 نم ١ : كي هللا لوسر نع يورملا ثيدحلا تعمس » :اًضيأ لاقو 30( راخألا

 يل عفرُي ال هنأ نظأ ةنس تثكمف '""( لمع هل عفري ام لق هبلق رقفلا فوخ نكس

 : يل لوقي وهو مانملا يف ِةِْكَي هللا لوسر تيأرف ؟اذه نم ملسي نمو :لوقأ لمع

 .770:ص ةرهازلا بكاوكلا )١(

 ."2856 :ص ىربكلا تاقبطلا (؟)

 .19 :ص ينارعشلل ىرغصلا تاقبطلا 6(
 .47: ص كلحلا ريزنت (:4)

 ,1!0١1”:ح ملسم حيحص (5)

 .177:ص ننملا فئاطل (5)

 .هدجأ مل )7/(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'"« نكسو رطخ نيب قرف كسفن تكلهأ كرابم اي
 ثيدحلا نع هتلأسف) هللا لوسر تيأر» :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 ©7نابح نبا حيحص يفو «'"”(نونجم اولوقي ىتح هللا اوركذا ١ :روهشملا

 يف نابح نبا قدص :ِلي لاقف «نونجم اولوقي ىتح هللا ركذ نم اورثكأ ١
 تلق ةرمو اذه تلق ةرم ءاّعم امهتلق ينإف هللا اوركذا يوار قدصو ءهتياور

)0 
 ( اذه

 ىورف «هيقف سلجم رضح هنأ ءايلوألا ضعب نع يكحو » : يطويسلا لاقو

 نيأ نمو :هيقفلا لاقف «لطاب ثيدحلا اذه : ىلولا هل لاقف ءاًئيدح هيقفلا كلذ

 اذه لقأ مل ينإ :لوقي «كسأر ىلع فقاو هلي يبنلا اذه :لاقف ؟اذه كل

 *!(هآرف هيقفلل فشكو «ثيدحلا
 نع يقلتلا قيرط نع ثيداحألا حيحصت معزي ناك هسفن يطويسلا نإ لب

 دحأ دنع يطويسلا طخب ةقرو تيأ رو» :ينارعشلا لاق ءةرشابم ويلي يبنلا

 اًمسمخ اذه ينقو ىلإ كي هللا لوسرب تعمتجا دق يننأ يخأ اي ملعا ...هباحصأ

 يف هيلإ جاتحأو لِي هثيدح مادخ نم لجر يننإو ...ةهفاشمو ةظقي ةرم نيعبسو

 )١( :ص رارسألا ةردو «١؟4:ص ننملا فئاطل ١١6.

 دمحأ هاور 10/٠١!: :ىمثيهلا لاقو .17175 :ىلعي وبأو ١71١١2:ح دمحأ هجرخأ (0)

 يدانسإ دحأ لاجر ةيقبو «دحاو ريغ هفعضو «ةعامج هفعض دقو جارد هيفو «ىلعي وبأو

 .فيعض :011/:ح ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا لاقو تاقث دمحأ

 خيش «يضاقلا «متاح وبأ «يتسبلا يميمتلا نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم :وه ()

 ةيعوأ نم ءاّماع نيثالث ىلع ديزي ام هتلحر تماد «فنصم ةلاحر «ةمئألا دحأ «ناسارخ

 2١١7/8 :نازيملا ناسل : هتمجرت يف رظنا .ه04”1 ةنس ت «لاجرلا ءالقع نمو ؛ملعلا

 .1590١ص يناتكلل ةفرطتسملا ةلاسرلا
 ."88 :ص ىربكلا تاقبطلا (:)

 .58:ص كلحلا ريونت (5)
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 زيزعلا دبع لكسو ,'''( مهقيرط نم نوثدحملا اهفعض يتلا ثيداحألا حيحصت

 لاقف . "© فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ » :ِكي هلوق ىنعم نع غابدلا

 لَك ىبنلا تلأس ...لاق دغلا نم ناك املف هللا ءاش نإ كبيجن اًدغ» :لئاسلل

 9(... هدارم نع ينباجأف ثيدحلا اذهب هدارم نع

 اوعقي نأ نكمي ال مهنأو- نيدهتجملا ةمئآلا فصو يف صاوخلا يلع لاقو

 هللا لوسر حورب مهدحأ حور عامتجا عم ١ :- كلذ ببس نّيِبو ءأطخلا يف

 اي كلوق نم اذه له :ةلدألا نم هيف اوفقوت ءيش لك نع هنم مهلاؤسو لكي

 كلذكو «فشكلا لهأ نيب ةفورعملا طورشلاب ةهفاشمو ةظقي ؟ال مأ هللا لوسر

 يف هونودي نأ لبق ةنسلاو باتكلا نم هومهف ءيش لك نع ِِكَي هنولأسي اوناك

 ةيآ نم اذك انمهف دق هللا لوسر اي :نولوقيو «هب ىلاعت هّللا اونيديو  مهبتك

 ؟ايإ مأ هيضترت لهف اذك ينالفلا ثيدحلا يف كلوق نم اذك انمهفو ءاذك

 ."7( هتراشإو هلوق ىضتقمب نوملعيو
 رثكن نأ انتقيرط '””يواوزلا دمحأ خيشلا ينعي ةرم يل لاقو » : ينارعشلا لاقو

 «ةباحصلا لثم هبحصنو «ةظقي انسلاجي ريصي ىتح ِةِلي يبنلا ىلع ةالصلا نم
 هلوقب لمعنو ءاندنع ظافحلا اهفعض ىتلا ثيداحألا نعو ءاننيد رومأ نع هلأسنو

 .''"( قي هيلع ةالصلل نيرثكملا نم انسلف كلذ انل عقي مل امو ءاهيف ديدي

 .ينارعشلل ىربكلا نازيملا باتك ةمدقم ىلإ هازعو :5٠7« ص نيرادلا ةداعس )١(

 .418 :ح ملسمو 27519:ح يراخبلا هجرخأ (0)

 .65:ص زيربالا (9)

 .ينارعشلل نازيملا باتك ةمدقمل هاآزعو :21١٠١ ص نيرادلا ةداعس 00(

 ةنس تام «ينارعشلا هيلع ذملتت «ةريحبلاب شحولا روهنمدب نوفدملا يواوزلا دمحأ :وه (5)

 .1/7 : ص :ىنارعشلا تاقبطو 255794 7/7 :ةيردلا بكاوكلا : رظنا ©26)

 ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول ىلإ هازعو :”5٠« ص نيرادلا ةداعس (5)

 .ينارعشلل



 «حار ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ةيعرشلا ماكحألا ةفرعمو مولعلا نئازخ نم نيكمتلا -*

 هلك هللا لوسر يدج نم يئاريم تذخأ ةليل » :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 ةمايقلا موي ىلإ ينع نوبتكي نجلاو سنالا نأ ولف ءامسألا نئازخ نم تنكم
 .©0(اولمو اولكل

 الو .باوصلاو قحلا فرعي هيلع حوتفملا يلولا » : غابدلا زيزعلا دبع لاقو

 ءايحإ ىلع ردقل اهرسأب بهاذملا تلطعت ولو «بهاذملا نم بهذمب ديقتي

 نع جرخي الو «نيع ةفرط ِةْدكَي يبنلا هنع بيغي ال يذلا وهو ال فيكو ؛ةعيرشلا
 دارمبو هِي يبنلا دارمب فراعلا وهف ذئئيحو ؛ةظحل هلالج لج قحلا ةدهاشم

 ىلع ةجح وهف كلذك ناك اذإو ءاهريغو ةيفيلكتلا هماكحأ يف هلالج لج قحلا

 ."''( هيلع ةجح هريغ سيلو «هريغ

 ةنسلا عبتن نأ ِلب هللا لوسر نم دهعلا انيلع ذخأ١ :ينارعشلا لاقو

 نم اليلد رمألا كلذل فرعن مل نإف ءاندئاقعو انلاوقأ عيمج يف ةيدمحملا

 ناك نإف «رظنن ىتح هب لمعلا نع انفقوت سايقلا وأ عامجإلا وأ ةنسلاو باتكلا

 دقو ...هانلعف مث هيف لي ِهَّللا لوسر انذأتسا ءاملعلا ضعب هنسحتسا دق رمألا كلذ

 وهسلا دوجس يف يلصملا لوقي نأ يغبني هنإ :مهضعب لوق يف مكي هترواش
 ." «نسح وه :َِّي لاقف ءوهسي الو ماني ال نم ناحبس

 :تيبلا لآ ىلإ بسنلا ةفرعم -ا/

 بستنم ريغ هئابآ ةايحو هتايح لوط نوكي مهنم لجرلاف «مهيف ريثك اذهو

 وأ نسحلاب لصتي هنأ اهب تبئي ِةِكَي يبنلا نع ايؤر يفوصلا ىري مث يوبنلا تيبلل
 لاقف «سدقملا دجسم يف ِةلكَي يبنلا تيأر دقلو » : ةبيجع نبا لاق «نيسحلا

 .١"ا/:ص رارسألاةرد )1١(

 ١١"7, :رظناو 27551 :ص زيربالا جه

 .0٠5؟:ص نيرادلا ةداعس :رظناو ١5« :ص راونألا حقاول )( 
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 لاقو ...ةبيجع نبا دمحأ مكدبع انأ معن :هل تلقف ؟ةبيجع نبا هيقفلا تنأ : يل

 .'7( كشت ال اًمح يدلو تنأ : يل

 :بيغلا ةفرعم -/

 يبنلاب عمتجي ناك ) : صاوخلا يلع هخيش تامارك دادعت يف ينارعشلا لاق

 وأ ءابو نم ءاّدبأ ئطخي الف ةنيعم تاقوأ يف ةلبقتسملا رومألاب هنع ربخيو

 يف ءالب لوزنب هربخأ اذإ ِكي هَّللا لوسر ناكو «كلذ وحنو ناطلس توم وأ طحت

 الو لكأي ال ريصيو «عرضتلاو ءاكبلاو رافغتسالا ةرثكب كلذل بهأتي نيعم تقو

 نا هدمأ ىضفني ىتح ماني

 ) )1١ص تسرهفلا :٠١7. كلحلا ريونت رظناو ص:6١.

 ) )0:ص قالخألاو نئملا فئاطل 567.



 2. ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ىوعدلا هذه دقن :ثلاثلا بلطملا

 خياشم ةيؤرو ؛هربق نم) يبنلا جورخ ءاعدا يف ةيفوصلا ضعب , ًارجت دقل

 يف مهنيب فالتخا ىلع «هنع يقلتلاو ايندلا ةايحلا يف اًمانم ال ةظقي هل موقلا

 كلذ يف مهلوق نالطب نايب يلي اميفو «كلذ ليصفت قبس دقو «ةيؤرلا هذه ةيفيك

 : هجوأ ةدع نم

 :كلذ يف ةيفوصلا ىلع ملعلا لهأ دودر :لوألا هجولا

 أ - اهنأ معزف نيحلاصلا ضعب ذشا : '"”يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا لاق
 - "”يبطرقلا لاقو ؛"”(ةقيقح سأرلا ينيعب عقت - هتوم دعب يلي يبنلا ةيؤر
 هداسف كردي اذهو » :- ِةِكَي يبنلا ةيؤر ةيناكمإ يف ةيفوصلا لوقل هركذ هدعب

 نأو ءاهيلع تام يتلا هتروص ىلع الإ دحأ هاري ال نأ هيلع مزليو «لوقعلا لئاوأب

 يشميو هربق نم جرخيو «نآلا ايحي نأو «نيناكم يف دحاو نأ يف نايئار هاري

 نم هربق ولخي نأ كلذ نم مزليو «هوبطاخيو سانلا بطاخيو ؛قاوسألا يف

 هنأل «بئاغ ىلع ملسيو ربقلا درجم رازيف «ءيش هيف هربق نم ىقبي الو هدسج
 .هربق ريغ يف هتقيقح ىلع تاقوألا لاصتا عم راهنلاو ليللا يف ىري نأ زئاج

 '*'(لقع نم ةكسم ىندأ هل نم اهب مزتلي ال تالاهج هذهو

 ةمالعلا مامإلا «يكلاملا يليبشألا يسلدنألا يبرعلا نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم :وه )١(
 ةيادبلاو 21917 /75 :ريسلا :رظنا .(ه04) ةنس يفوت «ةعفانلا فيناصتلا بحاص

 1١"7,. 7/15: ةياهنلاو

 814/١7"5. :رجح نبال يرابلا حتف (؟)

 هللا دبع وبأ «يسلدنألا يجرزخلا يراصنألا حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم :وه (0)

 يفوت ءادبعتم اعرو ناكو «ةبطرق لهأ نم «دبعتم حلاص «نيرسفملا رابك نم «يبطرقلا
 .118 -5//711:مالعألاو 70ه /ه :بهذلا تارذش :رظنا .(ه51/1) ةنس رصمب

 ."١/84؟ :يرابلا حتف (4)
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 نإ اًمح ينآر دقف مانملا يف ينآر نم » :لاق دلك يبنلاو » : ةيميت نبا لاقو

 يف اهيلع ناك يتلا هتروص يف سابع نبا لاق «2©؛ يتروص يف لثمتي ال ناطيشلا
 ىتوملا نم اًدحأ نأ نظ نمف ةظقيلا يف امأو مانملا يف ةيؤر هذهو «هتايح

 .''"( ىتأ هلهج نمف ةمايقلا موي لبق اًنايع سانلل هسفنب ءيجي

 اولعجو هملكو ةرجحلا نم جرخ ِةَكَي يبنلا نأ نظي نم مهنم ١ :اًضيأ لاقو

 ناك مهضعبو «هباجأ روبقملا لأس اذإ هنأ دقتعي نم مهنمو «هتامارك نم اذه

 «ةيوبنلا ةرجحلا ىلإ ءاج ثيدح هيلع لكشأ اذإ ناك ''”هدنم نبا نأ : يكحي

 لثم هل لصح برغملا لهأ نم رخآو «'"' 'هباجأف كلذ نع ِكَي يبنلا لأسف لخدو
 كحييو » : كلذ نظ نمل '*”ربلا دبع نبا لاق ىتح «هتامارك نم كلذ لعجو كلذ

 ءالؤه يف لهف ءراصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا نم لضفأ اذه ىرتأ

 اولأس الهف ءايشأ يف ةباحصلا عزانت دقو «هباجأو توملا دعب ِةَِي يبنلا لأس نم
 ."”« ؟اهباجأف هتلأس الهف اهثاريم يف عزانت ةمطاف هتنبا هذهو « مهباجأف كك يبنلا

 :هدعب لاق ةظقي ٍدِكَي لوسرلا ةيؤرب رقأ نم مالك ضعب رجح نبا لقن املو
 ءاقب نكمألو «ةباحص ءالؤه ناكل هرهاظ ىلع لمح ولو ءاّدج لكشم اذهو»

 ركذي مل مث مانملا يف هوأر امج اًعمج نأ هيلع ركعيو «ةمايقلا موي ىلإ ةبحصلا

 )١( :ىواتفلا عومجم ١١/44.

 مامإلا «قاحسإ وبأ «يناهبصألا هدنم نب ىيحي نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم :وه (؟)

 هبتك نم ءاخويشو اًئيدح مهرثكأو ؛«ةلحر ءاملعلا عسوأ نمو ؛مالسإلا ثدحم ؛ظفاحلا :

 .58/1ا/ :ريسلاو 232737 7/7 :ةلبانحلا تاقبط : رظنا .ه"80 ةنس تام «ديحوتلا «ناميالا

 .عطقنم اهدانسإ :17-18/ /17 :ةدنم نبا ةصق نع ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا لاق 6(
 «يبطرقلا «يسلدنألا «يرمنلا مصاع نب ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي :وه (4)

 بهذم يف يفاكلا ديهمتلا :اهلجأ نم «ةقئافلا فيئاصتلا بحاص رمع وبأ «يكلاملا

 2155-1079 1١4/ :ريسلا :رظنا .(ه457) ةنس تام ءريثك اهريغو ؛ءاقتنالاو «كلام

 .15/7 :نايعألا تايفوو

 407/١٠١. :ىواتفلا عومجم (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'0(فلختي ال قداصلا ربخو «ةظقيلا يف هآر هنأ مهنم دحاو

 انيلإ لصي مل » : -هتوم دعب ةظقيلا يف وكي يبنلا ةيؤر يف - يواخسلا لاقو

 دتشا دقو «مهدعب نمع الو «ةباحصلا نم دحأ نع - اهعوقو ءاعدا يأ - كلذ

 اهتيبو «حيحصلا ىلع رهشأ ةتسب هدعب اًدمك تتام ىتح ِةْيِكَي هيلع ةمطاف نزح

 اهترخأت يتلا ةدملا يف هتيؤر اهنع لقنت ملو .فيرشلا هحيرضل رواجم
 270 ع

 نورقلا ريخ دعب ةيفوصلا ةالُغ ضعب هاعدا امنإو ١ :اضر ديشر لاقو

 نم ءاملعلا نمف «ةيفوصلا تاليخت مهيلع بلغت نيذلا «ءاملعلا نم مهريغو

 نم ىوعدلا هذه لهأ نم قداصلا نأو «ىرتفم بذك وه ام كلذ نم نأب مزج

 هنأ لاخف هّوَِكَي هآر هنأ « ةظقيلاو مونلا نيب ١ ىمسي ام وأ ةبيغ لاح يف هيلإ ليخ

 ...ةقيقح هآر

 هنع هنووري ام : ليخت وأ بذك هنوعدي ام نأب لوقلا ةحص ىلع ليلدلاو

 مهفراعم فالتخاب فلتخت امم ةيمانملا ىؤرلا ضعبو «ةيؤرلا هذه ىف دي

 امو هَّللا باتك صنل اًقلاخم هضعب نوكو .مهدئاقعو مهبراشمو مهراكفأو

 «نيملسملا عامجإب حيرص رفك وه ام هنمو ءاّيعطق اًنوبث لَو هتتس نم تبث

 هذه اوعدي نأ مهتماقتسا رابخأ نم يور امب «فراعلا مهلجي نم مهنم نإ معن

 ىلع ليختلا ةبلغ نكلو هلي هللا لوسر ىلع ابذكو ءارتفا ىوعدلا

 ىلإ يضقت ام اًريثكو دحأل اهنم ةمصع ال مهتاولخو مهتاضاير يف نيكمهنملا

 ."70 نونج

 هنأو ةلأسملا هذه يف ةيفوصلا لوق حجرو داع رجح نبا نكلو ؛١/786؟:يرابلا حتف )١(

 .ةظقي لَك لوسرلا ةيؤر زوجي

 .يواخسلا نع 596/0 :ةيندللا بهاوملا يف ينالطسقلا كلذ لقن 6«؟6)

 .86 5 :اضر ديشر ىواتف هةر



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا « 3.

 :ةظقي هي يبنلا ةيؤر ةيناكمإ مدع تبثت يتلا ةلدألا ضعب ركذ :يناثلا هجولا

 ةرجح يف نفد دق هنأو تام دق ِةْكَي يبنلا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعي

 .ةظقي هاريو هب يقتلي نأ هتلزنم تناك امهم دحأل نكمي ال هنأو انقر ةشئاع

 : اهنم اًضعب ركذن ءاّدج ةريثك هتيؤرل ةعناملا عئاقولاو ةلدألاو

 دعب ةمألا لضفأ مهو كي ِهَّللا لوسر باحصأل تعقو ةميظع اًرومأ نأ ١-

 : اهنم ركذن «مهل رهظي ملو مهرهظأ نيب هدوجو ىلإ ةسام ةجاح يف اوناك اهيبن
 مل فيكف «ةفالخلا ببسب كي يبنلا ةافو دعب ةباحصلا نيب فالخ عقو هنا -

 .مهنيب عازنلا لصفيو «هباحصأل رهظي
 تجتحاف ءاهيبأ ثاريم ىلع اَنْ ةمطاف عم قيدصلا ركب يبأ فالتخا -

 ؟اهيبأ ثاريم نم اهعنمي اذاملف «هؤانبأ هثري امنإ وه تام اذإ هنأب هيلع ةمطاف

 انكرت امو «ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن » :لاق) يبنلا نأب : ركب وبأ اهباجأف
 230( ةقدص

 .ةهج نم ةشئاعو '”ريبزلاو ''”ةحلط نيب عقو يذلا ديدشلا فالخلا -

 «لمجلا ةكرعم عوقو ىلإ ىدأ يذلاو «ىرخأ ةهج نم ريقي بلاط يبأ نب يلعو

 ىتح ٌةَْي يبنلا مهل رهظي مل اذاملف «نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك قلخ اهيف لتقف
 .؟ءامدلا هذه نّقحي

 :ح يراخبلا هجرخ ١ ح ملسمو ؛ )١( :ح ىراخبلا هجرخأ ١١/الا : 9/69 ١.
 دهش «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ «يباحص يشرقلا نامثع نب هللا ديبع نب ةحلط :وه 00

 :377/١ ريسلا :رظنا .(ه15) ةنس لمجلا موي لتق هلي هّللا لوسر عم دهاشملا رئاس
 .179/7 : مالعألاو

 دبع تنب ةيفص همأ «هّللا دبع ابأ ىنكي «يدسألا ىشرقلا دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا :وه 60
 اهازغ ةوزغ نع فلتخي ملو «ةنس رشع سمخ نبا وهو ملسأ هويدي هللا لوسر ةمع بلطملا ١ تاز 5 .

 م

 089/7 :باعيتسالا :رظنا .(ه75) ةنس ىفوت ؛هَّللا لوسر يراوح وهو هِي ِهَّللا لوسر
 ."ا/١/94 : ةباصإلاو



 « 5007 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هيف تكفس دقو «جراوخلا عم) بلاط يبأ نب يلع نيب عقو يذلا فالخلا -

 .ءامدلا كلت نقحل همامإ ةعاطب هرمأو جراوخلا سيئرل رهظ ولو «ةريثك ءامد

 برح عوقو ىلإ ىدأ يذلاو ءايْوِو ةيواعمو يلع نيب عقو يذلا عازنلا -

 يبنلا رهظي مل اذاملف «''"رساي نب رامع :مهنم «ريثك قلخ لتق ثيح ؛نيفص
 .مهءامد نقحتو نيملسملا ةملك عمتجت ىتح)

 ىلع نزحلا رهظي ناك هنأش ةمظعو هردق ةلالج ىلع) باطخلا نب رمع نأ -

 مل) هللا لوسر نأ تددو ثالث » :لوقيف «ةيهقفلا لئاسملا ضعبب هتفرعم مدع

 نم باوبأو «ةلالكلاو ,دجلا :هيلإ يهتتن اًدهع نهيف انيلإ دهعي ىتح انقرافي

 .رمعل رهظل هتوم دعب دحأل رهظي ناك ولف ؛''”«ابرلا باوبأ
 :اهب اولدتسا يتلا مهتلدأ نع باوجلا :ثلاثلا هجولا

 : ةلدأ ةثالث نع جرخت ال مهريغو ةيلذاشلا ةلدأ نأ قبس

 يف يناريسف مانملا يف ينآر نم » :ثيدحب لالدتسالا :لوألا ليلدلا

 .« ةظقيلا

 .هتوم دعب لَم يبنلا ةايح ىوعد : يناثلا ليلدلا

 .بابلا اذه يف ةيفوصلا تاياكح :ثلاثلا ليلدلا

 مانملا يف ينآر نم » :ثيدحب لالدتسالا وهو :لوألا ليلدلا نع باوجلا

 : « ةظقيلا يف يناريسف

 الو «ةظقيلا يف يناريسف مانملا يف ينآر نم » :هظفل '”ةريره يبأ ثيدح

 وهو ءاّميدق ةكمب ملسأ «ناظقيلا ابأ ىنكي «سيق نب ةنانك نب كلام نب رساي نب رامع :وه )١(
 عم اهلك دهاشملا دهشو «ةشبحلا ىلإ رجاه «نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا يف دودعم

 27717 /8:باعيتسالا :رظنا .(هالال) ةنس ْةَيلرَك يلع عم نيفص يف لتق هِي لوسرلا

 ْ 5٠8. 7/1: بيذهتلا بيذهتو

 ,"0737:ح ملسمو 207717: ح يراخبلا هجرخأ (0)

 -«ملعلا ةيعوأ نم ناكو «ةباحصلا ظفحأ وهو «يسودلا رخص نب نمحرلا دبع :وه (*)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «504/

 نوركذي الو «ةلأسملا هذه يف مهتدمع وه ثيدحلا اذهو «« يب ناطيشلا لثمتي

 : نيهجو نم هنع باوجلاو «هاوس
 : ةياورلا ثيح نم :لوألا هجولا

 اهب اولدتسا يتلا ةياورلا هذهو « ةظقيلا يف يناريسف )» : ةظفلب اولدتسا

 لب « لإ ةريره يبأ نع ثيدحلا اذه ىور نم ظافلأ عيمجل ةفلاخم تءاج

 ِةلِكَو يبنلا باحصأ نم ثيدحلا اذه ىور نم ظافلأ عيمجل ةفلاخم تءاج

 ملعلا لهأ ذخأ يراخبلا حيحص ىف ةياورلا نوكلو فالتخالا اذهل ةجيتنو

 اوذخأي ملو ءروهمجلا تاياور عم قفاونتل ةبوجأ اهل نوركذيو ءاهانعم نولوأتي

 : باوجلا ليصفتو «ةظقي هتيؤر زاوج نم ةيفوصلا هذخأ ام اهنم

 هتيؤر زاوج ىلع لدي امب مهبتك يف هل اوبوبي مل ثيدحلا ءاملع نأ ١-

 : ةظقي

 لدي امم «ديزي وأ كي هَّللا لوسر باحصأ نم رشع انئا هاور دق ثيدحلاف
 اذهب اومتها نيفنصملا ثيدحلا ةمئأ نم ةينامث نأو «هتضافتساو هعويش ىلع

 عمو .هلولدمل مهمهفو هب مهمامتها دكؤي امم مهبتك يف هوجرخأف ثيدحلا

 يف ِهِلَي يبنلا ةيؤر ناكمإ يف باب :الثم هلوقب مهنم دحأ هل بوبي مل كلذ

 .ةظقبلا

 :؛ ةظقيلا يف يناريسف » :ةياورل ةفلاخم ثيدحلا تاياور رثكأ ١-

 (55) ثيدحلا اذه جيرختلا ءاملع اهيف جرخأ يتلا عضاوملا تغلب

 يف يناريسف هظفل عضوم يأ يف دري مل عضاوملا هذه ةرثك عمو ءاًّعضوم

 جرخأ دقف «ةريره يبأ نع يراخبلا تاياور ىدحإ يف الإ مزجلاب « ةظقيلا

 :رظنا .(ه98) ةنس يفوت «عضاوتلاو ةدابعلاو ةلالجلا عم ىوتفلا ةمئأ رابك نمو -

 .01/8 /7 :ءالبنلا مالعأ ريسو «8”7” /4 :باعيتسالا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لثاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 يبأ ثيدح نم اهنم ةثالث :هحيحص نم عضاوم ةتس يف ثيدحلا يراخبلا

 ةيقب امأ دحاو عضوم يف الإ « ةظقيلا يف يناريسف ١ ظفل اهيف سيلو «ةريره

 : اهظافلأف تاياورلا

 وأ ( ةظقيبلا يف ينآر امئأكف » وأ «قحلا ىأر دقف » وأ « ينآر دقف )»

 ةياور تءاج كلذكو «كشلاب « ةظقيلا يف ينآر امنأكف وأ ةظقيلا يف يناريسف )

 ظوفحملا نأ ىلع لدي يوارلا نم كشلا اذهو'''دواد يبأو '''ولسم دنع كشلا

 تاياور يف درو امهنم الك نأل « ينآر دقف » وأ « ينآر امنأكف » ظفل وه امنإ

 ميدقت يغبني حيجرتلا دنعو «يوارلا هيف كش ءيش اهيف سيلو مزجلاب ةريثك

 ." ”كشلا ةياور ىلع مزجلا ةياور
 يف ينآر دقف ١ تاياورلا ىدحإ يف عقو هنأ رجح نبا ظفاحلا ركذ -*

 .147( ىناريسف ١ :هلوق لدب ( ةظقيلا

 يننكلو » : ينابلألا لاق اذلو «ظفللا اذه ذوذش ديفت ةعمتجم رومأألا هذهو

 ."”(« ةظقيلا يف يناريسف ١ :هلوق توبث نم كش يف

 : ةياردلا ثيح نم : يناثلا هجولا

 يذلا اهرهاظب تذخأ اذإ ةلكشم ةظفللا هذه نأ نوققحملا ءاملعلا ربتعا

 : ةصخلم رجح نبا اهركذ ةدع ةبوجأ كلذل اوركذو «ةيفوصلا همهف

 : ةتس ةبوجألا كلت لصاحو)

 ,1؟55 :ح ملسم هجرخأ )١(

 .0077 :ح دواد يبأ ننس (4؟0)

 201١6 /5 27ا/59 ح :ةحيحصلا ةلسلسلا : يف ثيدحلا قرط نع مالكلا ليصفت :رظنا ()

 ةيفوصلا دنع يقلتلل ةماعلا رداصملاو ؛ 174-17 /” : يفوصلا ركفلا يف صاخشألا سيدقتو

 45١-175. :ص

 .يليعامسإلا اهاور ةياورلا هذهو 05٠٠/١5 :يرابلا حتف 6 ()

 0١5. /5 25/59 ح :ةحيحصلا ةلسلسلا (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «

 : ىرخألا ةياورلا يف هلوق هيلع لدو «ليثمتلاو هيبشتلا ىلع هنأ :اهدحأ

 .« ةظقيلا يف ينآر امنأكف )

 .ريبعتلا وأ ةقيقحلا قيرطب اهليوأت ةظقيلا يف ىريس اهانعم نأ :اهيناث

 .هاري نأ لبق هب نمآ نمم هرصع لهأب صاخ هنأ :اهثلاث

 دعبأ نم اذهو .كلذ نكمأ نإ هل تناك ىتلا ةآرملا يف هاري هنأ : اهعبار

 .لماحملا

 .هاري نم قلطم ال ةيصوصخ ديزمب ةمايقلا موي هاري هنأ :اهسماخ

 ( لاكشالا نم مدقت ام هيفو «هبطاخيو ةقيقح ايندلا يف هاري هنأ : اهسداس

 دعب ٌةْلَي يبنلا ةايح ىوعدب لالدتسالا وهو : يناثلا ليلدلا نع باوجلا

 : هنوم

 :لاقي نأ "”ةهبشلا هذه ىلع باوجلاو

 : هتوم دعب هلي يبنلا ةايحب قلعتي ام :الوأ

 رشنل انلعَج امو# :ىلاعت هلوق كلذ نمو تيم ِهْكَي يبنلا نأ ىلع نآرقلا لد

 . [" 4 :ءايبنألا ةروس] «نوُدْلُل مُهَف َّثَي نيف داْمْلا َكِلَم نم

 . ٠" :رمزلا ةروس] نوني مَّنِإَو تيم َكَّنِإ» :هلوقو

 لط وهو 06185 :نارمع لآ ةروس] ه«َتْوْلَ ُهَقِْلَو سيفت ُّ 98» :ىلاعت هلوقو

 .هتوم ىلع مهدعب ملعلا لهأو يْقَو ةباحصلا عمجأ دقو ؛مومعلا اذه يف لخاد

 .ةمألا هيلع تعمجأو

00 

 .مهل حورلا در وأ .مهتوم دعب ءايبنألا ةايح نم صوصن نم ءاج ام امأو

 لاق «ءادهشلا ةايح نم ىتح لمكأ «ةصاخ ةيخزرب ةايح اهنأ :اهنع باوجلاف

 ١( :يرابلا حتف :رظنا ١7/ 86"5.
 ) )0:ص ةيفوصلا دنع يقلتلل ةماعلا رداصملا :رظنا 5٠0.



 «3ا1( ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 37« يحور يلع هللا در الإ  هلوق ىنعم ام : ليق نإف » : يلبنحلا يداهلا دبع نبا

 :ناباوج هيف :تلق ؟

 هللا در دقو الإ ىنعملا نأ :''يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا هركذ ام : امهدحأ

 مالس لجأل هحور هيلع هَّللا در نفدو تام امدعب لي يبنلا نأ ينعي يحور يلع

 لَو هدسج يف ترمتساو «هيلع ملسي نم
 ةلغتشم ةفيرشلا هحور نوكت نأو ءاّيونعم اًدر نوكي نأ لمتحي :يناثلاو

 تلبقأ هيلع ملّس اذإف «ملاعلا اذه نع ىلعألا ألملاو «ةيهلاإلا ةرضحلا دوهشب

 .هيلع دريو هيلع ملسي نم مالس كردتل ملاعلا اذه ىلع ةفيرشلا هحور

 امهنم دحاو لك يف ناروكذملا ناباوجلا ناذه : - يداهلا دبع نبا - تلق

 هيف اهرارمتساو «هدسج ىلإ هتوم دعب كي هحور در ةنومضمف ...لوألا امأ ءرظن

 وه الو «ءثيدحلا يف اروكذم ىنعملا اذه سيلو ءهيلع ملسي نم مالس لبق

 ام :هلوق دعب «يحور ىلع هللا در الإ :هلوق نإف هرهاظل فلاخم وه لب «هرهاظ

 يف اهرارمتسا يضتقي الو «مالسلا دعب حورلا در يضتقي ىلع ملسي دحأ نم

 ال توملا دعب دسجلا ىلإ اهدوعو ندبلا ىلإ حورلا در نأ ملعيلو ءدسجلا

 ةايحلا ريظن روشنلا موي لبق ىرخأ ةايح مزلتسي الو «هيف اهرارمتسا يضتقي

 نع ليزت ال «ةيخزرب ةداعإ خزربلا يف دسجلا ىلإ حورلا ةداعإ لب «ةدوهعملا
 .""(توملا مسا تيملا

 مهيلع ءايبنألل ثيدحلا اذه اهتبثأ يتلا ةايحلا نأ ملعا :  ينابلألا لاقو

 ةلسلسلا يف ينابلألا هدروأو 27408 /0 : هئئس يف يقهيبلاو 0١ :حدواد وبأ هجرخأ )١(

 .777ح 78/6 :ةحيحصلا

 بحاص «هيقفلا ةمالعلا ظفاحلا ركب وبأ «يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ :وه (؟)

 رظنا .ه508 ةنس ت («ةوبنلا لئالدو «ىربكلا نئسلا :اهنم ءةروهشملا ةريثكلا فيناصتلا

 ,لا/ /6 :ةرهازلا موجنلاو «5ا/ ١/ :نايعألا تايفو : هتمجرت يف

 .57؟7 : ص يكبسلا ىلع درلا يف يكنملا مراصلا
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 كلذلو «ءيش يف ايندلا ةايح نم تسيل «ةيخزرب ةايح يه امنإ مالسلاو ةالصلا

 وه امب اههيبشتو اهفييكت ةلواحمو اهل لاثمألا برض نود اهب ناميالا بجو

 .ايندلا ةايح يف اندنع فورعملا

 امب ناميإلا :ددصلا اذه يف نمؤملا هذختي نأ بجي يذلا فقوملا وه اذه

 نيذلا عدبلا لهأ لعفي امك «ءارآلاو ةسيقألاب هيلع ةدايزلا نود ثيدحلا يف ءاج

 لكأي :لاق ! ةقيقح ةايح هربق يف ِهَْي هتايح نأ ءاعدا ىلإ مهضعبب رمألا لصو

 هللا الإ اهتقيقح ملعي ال ةيخزرب ةايح يه امنإو «!!هءاسن عماجيو برشيو
 .''”( ىلاعتو هناحبس

 ؟ال مأ هربق يف يح ِهكك لوسرلا له :؟'"زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لئسو

 ةايح هربق يف يح ِةْلَي يبنلا نأب ةنسلا لهأ نم نوريثكلا حرص دق :باوجلا )

 لهأ ةايح سنج نم تسيلو «هناحبس هّللا الإ اهتيفيكو اههنك ملعي ال ةيخزرب

 مالس اهب عمسيو «ميعنلاب ساسحالا لَو هل اهب لصحي رخآ عون يه لب ءايندلا
 هاور يذلا ثيدحلا يف امك . تقولا كلذ هحور هيلع للا درب امدنع هيلع ملسملا

 دحأ نم ام ) . لاق يو يبنلا نأ هلك ةريره يبأ نع نسح دانسإب '' ”دواد وبأ

 ا*!« مالسلا هيلع درأ ىتح يحور ٌىلع هللا در الإ يلع ملسي

 )١( 4:ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس 7/ ١9٠-191١.

 ظفح «نيرشعلا غلبي املو هرصب فك «زاب نب نمحرلا دبع نب هّللا دبع نب زيزعلا دبع :وه (؟)
 يف مالسإلا خيش ناكو «ضايرلا ءاملع رابك نع ةيعرشلا مولعلا ىقلتو «غولبلا نود نآرقلا

 :رظنا .(ه١57١) ةنس يفوت «ةيدوعسلا ةلودلل اّيتفم ناكو ؛مولعلا نم اًريثك عمج «هتقو

 .,84"11-110 : ص مالعألا مامتإ

 «ثيدحلا ظافح دحأ ؛«نئسلا بحاص «ىناتسجسلا قاحسإ نب ثعشألا نب ناميلس :وه (0)

 نباو «دمحأ مامإلا نع ملعلا لخأ .ثيدحلا للعب اًملاع اهيقف ءاًحلاص اًفيفع ءاكسان ناك

 /9 بيطخلل دادغي خيرات : هتمجرت يف رظنا .ه71/5 ةنس ت ءدهرسم نب ددسمو «نيعم

 .17/8/7؟ ناكلخ نبال نايعألا تايفو 55

 -ةلسلسلا يف ينابلألا هدروأو «7 55 / :هننس يف يقهيبلاو 504١« :ح دواد وبأ هجرخأ (5)



 « 1( ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ال ١ :لاق ٍةْلَي يبنلا نأ ةقئإتَت ةريره يبأ نع ديج دانسإب دواد وبأ جرخأو

 ثيح ينغلبت مكتالص نإف ىلع اولصو اروبق مكتويب الو اديع يربق اولعجت

 .ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو ل1"( متنك

 هناحبس اهنع هللا ربخأ يتلا ءادهشلا ةايح نم لمكأ ةيخزربلا ةايحلا هذهو

 أ هلا ليَ ف ْاوُِيق َنيذَلا نبَسحَت الوإ» :هلوقب
 .[59١:نارمع لآ

 ةروس] نوفر مهْيَر َدَنِع ءآبَح انحأ لب انام

 ال نكلو هيل لب اسوَمأ هلل ليس ىف ُلَسْقُب سل الون الّوإ9 :هلوق يفو

 دنع نييلع ىلعأ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هحورو ء[15 4 ةرقبلا ةروس] #توُرعشت

 نم لمكأ ةيخزربلا ةايحلا نم هل نوكيف ءءادهشلا نم لضفأ وهو ءَقِب5 هبر

 لب ايندلا رومأ ملعيو «بيغلا ملعي هنأ ةايحلا هذه نم مزلي ال نكلو ءمهل يذلا

 : ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» كي هلوقب توملاب عطقنا كلذ

 يف ملسم هجرخأ اهل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص

 يضوح نع ةمايقلا موي لاجر داذي ١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «''”هحيحص
 امك لوقأف «كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ :لوقيف 0

 تيِقّرلأ تأ تق تيفو املك مف تمد ام اديِبَش َيلَع ُتنُكَ ١ :محلاصلا دبعلا لاق
0 
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 ربع يع هل 505 ع لبس يع

 تدم ىلع قفتم ([١1١ا/:ةدئاملا ةروس] # ٌديِبَص وش 2 ص لع تن تناو مريلَع

يلا اذه يف ثيداحألاو
 ا ةريثك با

 .1715- 0 : ةحيحصلا-

 )1١( ح دواد يبأ نئس )5١47( ح دمحأ ماماإلا دنسمو )81/45(.

 887١. :ح دمحأ مامإلا دئنسمو ء١177 :ح ملسم هجرخأ (؟)

 ,77205 :ح ملسمو 250175: يراخبلا هجرخأ ()

 تاللاقمو ىواتف عومجم :رظناو 1585-2588 /5؟:ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم (4)

 741/7 : ةعونتم
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 ةليل مهب ِِكَك لوسرلا عامتجاو مهروبق يف ءايبنألا ةايحب قلعتي امأ : اّيناث
 :ءارسإلا

 : لاقي نأ كلذ ىلع باوجلاف

 لك يبنلا عامتجا يف الو «مهروبق يف ءايبنألا ةايح يف عازنلا سيل :اًلوأ

 ىلع بجيف «ةياور تباث هلك كلذ نإف ءامامإ مهب هتالص الو ءارسإلا ةليل مهب

 .هب قيدصتلا نينمؤملا عيمج
 ملعن ال ةيخزرب ةايح مهروبق يف ءايبنألا ةايح نأ ملعي نأ بجي امم نإ : اًيناث

 .اهتيفيكب لغتشن الو اهب نمؤن «تابيغملا نم اهريغ مكحك اهمكحو « يه فيك
 .ايندلا انتايحل ةفلاخم اهنأب مزجن اننكلو

 قداصلا وه ءارسإلا ةليل ءايبنألاب عمتجا هنأب انربخأ يذلا نإ :اًنلاث

 تابيغملا نم هب ربخأ ام لك يف هقدصي نأ نمؤم لك ىلع بجي يذلا قودصملا

 نإ كش اهيلإ قرطتي ال ةديقع هاندقتعاو هب انربخأ امب انمآ اذلو ءاهليلجو اهقيقد

 موصعم ريغف ةظقيلا يف ِةِلَك يبنلا ةيؤر عوقو ربخب انءاج نم امأ «ىلاعت هللا ءاش

 .كلت مهاوعد يف مهقدصن نأ زجي ملف

 .بابلا اذه يف ةيفوصلا تاياكح :ثلاثلا ليلدلا

 هب تبثت اليلد ربتعت ال بابلا اذه يف مهخويش نع اهودروأ يتلا تاياكحلا
 عامجإ نم امهب قحلي امو ةنسلاو باتكلا كلذ باب نإف ءماكحألاو دئاقعلا

 نم ةمصعلا ةفص اهل سيلو «لاجرلا لاوقأب لباقتف لاجرلا لاوقأ امأ «سايقو
 .ماهوألاو ناطيشلا سبلتو «نايسنلاو ةلفغلاو وهسلا لجرلا قحلي دقف ءأطخلا

 :بارس وهو ةقيقح هاري ام نظيف

 اًصاخشأ ىري نم مهنمو ١ :- ةيناطيشلا لاوحألل هدادعت نع-ةيميت نبا لاق

 نم نوكيو «نيحلاصلا نم خيش وأ قيدص وأ يبن هنأ مهدحأ يعدي «ةظقيلا يف

 الإ ىأر امف هسأر نيعب ابن ىأر نم لكو ...دحاو ريغل اذه ىرج دقو «نيطايشلا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ,207( الاخ

 هتركذ ام عم ءاهدر يف يفكي اهركذ بابلا اذه يف تاياكح نم هوركذ امو

 هذه نم هنوركذي ام درجمب ةملسم اهولعج يتلا مهتديقع ىلع دودر نم
 ظ .!!ماهوألا

 :اًمانمو ةظقي هلي يبذلا نع ىؤرلاب لمعلا :عبارلا هجولا

 ىلإ نكسي نأ هل زوجي الف هاهن وأ ءيشب هرمأو همانم يف ِةْلَي يبنلا ىأر نم

 زكر فلسلا دعاوق ىلعو ِكَي هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع هضرعي نأ نود كلذ

 ىنعمو [9/4 ءاسنلا ةروس] «ٍلوُسَرلاَو هللا لِ ةودرف ع يف ممحون نإك» :ىلاعت لاق

 : يأ لوسرلاو :هلوق ىنعمو «ىلاعت هللا باتك ىلإ :يأ ءهللا ىلإ هودرف :هلوق

 .هتافو دعب هتنس ىلإ و «هتايح يف لوسرلا ىلإ
 ةعيرشلا نأل «تامانملا يف ِةِلَي يبنلا ةيؤر نم يعرش مكح يأ ذخؤي الف

 عيرشتلا رداصم نأ ءاملعلا ررق دقو «ّةِكي هتافو لبق تلمكو تمت دق ةيمالسالا

 «تامانملا الو ىؤرلا اهنم سيلو «سايقلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا يه

 .عيرشتلل اًردصم نوكت نأ ال ةراذن وأ ةراشب نوكت نأ ىؤرلا نم ذخؤي ام رثكأو

 يف ِةْلَي لوسرلا ةيؤرب جتحي ال هنأ ىلع ةلادلا ءاملعلا صوصن ضعب هذهو

 :هتوم دعب ةظقيلا وأ مانملا

 ضايع يضاقلا لاق » :-ةاورلا ىؤر ىلع همالك دنع - ''”يوونلا لاق ١-

 هنأ الو «مانملا رمأب عطقي هنأ ال ...راهظتساو سانئتسا هلثمو اذه : هللا همحر

 )١( ناقرفلا ص:8٠م-1م",

 . ظفاحلا «؛ثدحملاو «هيقفلا ؛يعفاشلا يقشمدلا يوونلا يرم نب فرش نب ييحي :وه 030

 تافلؤم هلو ,.سيردتلاب لغتشاو «مولعلا سردو ءه 1 ١ ةنس ماشلا يف ىونب دلو «ىوغللا

 // ةيعفاشلا تاقبطو 2778/١ ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا .ه 51/ال ةنس ىولب يفوت «ةرثك
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 اذه «ءاملعلا عامجإب اذهو «تبثت مل ةنس هب تبثت الو «تتبث ةنس هببسب لطبت

 .يضاقلا مالك

 ببسب ريغي ال هنأ ىلع قافتالا اولقنف «مهريغو انباحصأ نم هريغ هلاق اذكو

 : كَ هلوقل اًملاخم هانركذ يذلا اذه سيلو .ءعرشلا يف ررقت ام مئانلا هاري ام

 .ةحيحص هتيؤر نأ :ثيدحلا ىنعم نإف «« ينآر دقف مانملا يف ينآر نم »

 مكح تابثإ زوجي ال نكلو «ناطيشلا سيبلتو مالحألا ثاغضأ نم تسيلو

 دقو «يئارلا هعمسي امل قيقحتو طبض ةلاح تسيل مونلا ةلاح نأل ءهب يعرش

 الو اًلفغم ال اًظقيتم نوكي نأ هتداهشو هتياور لبقت نم طرش نم نأ ىلع اوقفتا

 ملف ةفصلا هذهب سيل مئانلاو «طبضلا لتخم الو أطخلا ريثك الو ظفحلا ئيس

 ام فالخ ىلع مكح تابثإب قلعتي مانم يف هلك اذه «هطبض لالتخال هتياور لبقت

 نع هاهني وأ هيلإ بودنم وه ام لعفب هرمأي كي يبنلا ىأر اذإ امأ «ةالولا هب مكحي
 هقفو ىلع لمعلا بابحتسا يف فالخ الف ةحلصم لعف ىلإ هدشري وأ هنع يهنم

 ."'"6 ءيشلا كلذ لصأ نم ررقت لب «مانملا درجمب اًمكح سيل كلذ نأل

 سانلا ري ملو «نابعش نم نيثالثلا ةليل تناك ول » :اًضيأ يوونلا لاقو ١-

 حصي مل ناضمر لوأ ةليللا :هل لاقف «مانملا يف كي يبنلا ناسنإ ىأرف «لالهلا

 ."'”«هريغل الو مانملا بحاصل ال «مانملا اذهب موصلا

 نأ زوجي ال اهتحص ىلع ليلد ال يتلا ةضحملا ايؤرلا » : ةيميت نبا لاقو -

 ." 0 قافتالاب ءيش اهب تبثي

 يئارلا ِيلب هَّللا لوسر اهيف ربخي يتلا ايؤرلا امأو  :يبطاشلا لاقو -

 مكحلاف هتعيرشل قفاوم مكحب ربخأ اذإ هنأل ءاضيأ اهيف رظنلا نم دب الف مكحلاب

 1١9/١. ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش ١

 .58ا/ /”ا/ : ىواتفلا عومجم ف



 231007 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هتعيرش هتوم دعب خسني ال ِهِكَي هنأل «لاحمف فلاخمب ربخأ نإو ءرقتسا امب
 لوصح ىلع هتوم دعب هرارقتسا فقوتي ال نيدلا نأل «هتايح يف ةرقتسملا

 لمع الف كلذ نم اًئيش ىأر نمف ؛عامجإلاب لطاب كلذ نأل «ةيمونلا يئارملا

 امب ربخي مل اًقح هآر ول ذإ ,ةحيحص ريغ هايؤر نع لوقن كلذ دنعو «هيلع
 206 عرشلا فلاخي

 ناسل ىلع انل هللا هعرش يذلا عرشلا نأ كافخي ال١ : يناكوشلا لاقو -5
 «[7 : ةدئاملا ةروس] « ديد مل ُتْلَكَأ مولاه :لاقو ّْبك هللا هلمك دق دلع انيبن

 لعف وأ لوقب اهيف لاق ذإ ٍةِلَي هتوم دعب مونلا يف هتيؤر نأ ىلع لدي ليلد انتأي ملو
 هعرش ام ةمألا هذهل لّمك نأ دنع هيلإ ِهَّللا هضبق لب «ةجحو اًليلد نوكي اًلعف اهيف
 ةثعبلا تعطقنا دقو ءاهنيد رمأ يف ةمألل ةجاح كلذ دعب قبي ملو «هناسل ىلع اهل

 ول نأ ملعت اذهبو ءاًئيمو اّيح اًلوسر ناك نإو توملاب اهنيبتو عئارشلا غيلبتل

 هريغ ىلع الو «هيلع ةجح هلعف وأ كي هلوق نم هآر ام نكي مل مئانلا طبض انرّدق

 ."70 ةمألا نم

 يف ايؤرلاب لدتسي الف ةلمجلا ىلعو » :يبطاشلا هلاق ام ركذأ اًريخأو -1

 .ةصاخ ةراذنو ةراشبو اًسينأت يئرملا يتأي معن «ةّنملا فيعض الإ ماكحألا

 يف لادتعالا وهو ءالأصأ اهيلع نونبي الو ءاّمكح اهاضتقمب نوعطقي ال ثيحب

 ملعلا لهأ نع لوقنلا هذه دعبو :تلق «''”« اهيف عرشلا نم مهف امبسح ءاهذخأ

 تابثإ يف مالحألاو ىؤرلا ىلع دامتعالا مالسإلا نيد يف حصي ال هنأ نيبتي

 .ماكحألا

 )١( :ماصتعالا ١/ 2”754:يبطاشلل تاقفاوملا اًضيأ رظناو ١/١١54-1١١05.

 ىواتف عومجم :رظناو ؛”55:ص لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ (؟)

 .,7 746-85 /؟ : ةعونتم تاالاقمو

 ) )9ماصتعالا ١/575.
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 وأ اًمانم هآر ام نأب ديعلا ىلع سبلب نأ ناطيشلل نكمي له :سماخلا هجولا

 :يَو لوسرلا وه ةظقي
 دقو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم وهو «ةنكمم مانملا يف كلي يبنلا ةيؤر

 : كلذ يف ثيداحأ ةدع تدرو

 مانملا يف ينآر نم » :لوقي ِةِكَي يبنلا تعمس لاق هيفي ةريره يبأ نع ١-

 .« يب ناطيشلا لثمتي الو ةظقيلا يف يناريسف

 نإف ينآر دقف مانملا يف ينآر نم » : كي يبنلا لاق : لاق ةَقتَت سنأ نعو ١-

 ."'"« ةوبنلا نم !ًءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج نمؤملا ايؤرو «يب ليختي ال ناطيشلا

 ىري دق هنأ كي يبنلا ةيؤر يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا هذه نم ذخؤي

 ال ناطيشلا نإف هآر دقف ةفورعملا هتروص ىلع مونلا يف هآر نم نأو «مونلا يف

 .دكَك هتروص يف لثمتب

 بتك يف ةفورعملا هتروص يف ِةِكَي يبنلا ىأر نم نأ نيققحملا مالك لصاحو

 لَك يبنلا ري مل هنإف كلذ فالخ ىلع هآر نمو «ةقيقح هأر دقف ريسلاو ثيدحلا

 و ١ :يبطاشلا مامالل « ماصتعالا » يف امك لاقف (""7دشر نبا لاق لوقلا اذهبو

 هنأ همانم يف ىأر نم لك نأ ؛اًمح ينآر دقف ينآر نم » : هع هلوق ىنعم سيل

 هاريو «ةفلتخم روص ىلع تارم هاري دق يئارلا نأ ليلدب «ةقيقح هآر دقف ءهآر
 هلو يبنلا روص فلتخت نأ زوجي ال و .ىرخأ ةفص ىلع هريغو «ةفص ىلع يئارلا
 دقف اهيلع تقلخ يتلا يتروص ىلع ينار نم :ثيدحلا ىنعم امنإو «هتافص الو

 «ينآر دقف ينآر هنأ ىأر نم :ِةلِك لقي مل ذإ «يب ناطيشلا لثمتي ال ذإ «ينآر

 .5994:ح يراخبلا هجرخأ )١(

 فيناصت هل «هقفلاو بطلاب متها «,فوسليفلا «يبطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم :وه (6)

 جابيدلاو 23017/5١ :ريسلا :رظنا .ه5560 ةنس شكارمب يفوت ءءاضقلا ىلوت «ةريثك

 .50ا9//1؟ بهذملا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلع هآر هنأ ىأر يذلا ىئارلا اذهل ىنأو ««ىنآر دقف ىنآر نم » :لاق امنإو

 ةروصلا كلت نأ ملعي مل ام هآر هنأ نظ نإو ءاهيلع هآر هنأ ةيقيقحلا هتروص

 قاس امدعب يبطاشلا لاق «« هتفرعم ىلإ دحأل قيرط ال ام اذهو ءاهنيعب هتروص

 دقتعا نإو ِةِكَي يبنلا ريغ نوكي دق يئرملا نأ ىلإ عجري هلصاحو » :دشر نبا لوق

 ٠ وه هنأ يئارلا 01 زأ مى

 الو ليختي ال ناطيشلا نأ : اهيف ىتلا ثيداحألا قاس امدعب - ىنابلألا لاقو

 كَم ىبنلا ىئارلا ىري نأ نكمملا نم هنأ ثيداحألا هذه ىف » : -ِهللكَي ىبنلاب هبشتي

 ناك ىتلا هتروص ىلع هاري نأ طرشب نكل .هل اًرصاعم نكي مل ولو «هتافو دعب

 ."' «ءاملعلا نم ةعامج بهذ اذه ىلإ و «هتايح نم ةهرب يف كي اهيلع
 7-52 7 1 وف 1 . ها همم ل

 ام ةلأسمب قلعتي ام هيف عمج « عوضوملا اذه يف نغم ليصفت ةيميت نبالو

 تيم يلو وأ هلبق يبن وأ ٍةِْكَي لوسرلا هنأ مهدحأ يعدي صاخشأ نم ناسنالا هاري

 هنم اًمهو وأ ءاًناطيش نوكي دق كلذ نأ نيبو هاريو هنم عمسي هنأو «بئاغ وأ

 :عوضوملا اذه يف ةيميت نبا صوصن ضعب هذهو «هنع هلقع باغ امدنع

 «ةيضقب رمأي نم ىري وأ ءاًباطخ عمسي نم ءالؤه نمف » :ةيميت نبا لاق
 وهو «ناطيشلا هبطاخي يذلا كلذ نوكيو «ناطيشلا نم باطخلا كلذ نوكيو

 ,70 ١/ : ماصتعالا 000

 اوناك نيعباتلاو ةباحصلا نأ ينابلألا ركذو ,.5015 / 5 ؛؟5179 ح :ةحيحصلا ةلسلسلا ()

 نإف مانملا يف اهآر يتلا فاصوألاب هنوبلاطيو «مانملا يف ِْدَي يبنلل هتبؤر معزي نم نولأسي
 نبأ :نع كلذ ناهرب ركذو «هوبذك هفاصوأ تفلاخ نإو «هوقدص ِةِكَو يبنلا فاصوأ تقباط

 هدنسب يضاقلا هلصو دقو ءاًقيلعت هلوق يراخبلا ركذ يذلا نيريس نب دمحمو «ءاربلاو سابع

 فص :لاق هلك يبنلا ىأر هنأ لجر هيلع صق اذإ نيريس نبا ناك ١:لاق بويأ نع حيحصلا

 .( هرت مل :لاق اهفرعي ال ةفص هل فصو نإف « هتيأر يذلا يل

 ,40-ا/١ ١1/ :ىواتفلا عومجم رظنا ()
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 انأ :هل لوقي دقو «يسنأ هنأ بسحي وهو «نجلا مه بيغلا لاجرو

 وبأ وأ «حيسملا وأ «ليلخلا ميهاربإ وأ «دمحم انأ لب «سايلإ وأ ءرضخلا

 دقو «نظلا مهب نسحي نمم نالف خيشلا وأ «نالف خيشلا انأ وأ ءهرمع وأ ءركب

 ةيأ لب «ةمارك اذه نظيف «ةقفن وأ بارش وأ ماعطب هيتأي وأ «ءاوهلا يف هب ريطي
 اًناطيش كلذ نوكيو «ةكئالملا نم وأ بيغلا لاجر نم اذه نأ ىلع لدت ةزجعمو

 نم فرعأ امك «ةريثك عئاقو هنم فرعأ ءاّريثك عقاو هلثمو اذهف «هيلع سبل

 .تايلقعلاو تايعمسلا يف طلغلا

 :هلوسرو هللا يدي نيب اوم دقتي مل ولو اًئيش قحلا نم ىنغي ال اًئظ نوعبتي ءالؤهف

 عبتي ءالؤه نم ريثك و «ناطيشلا نم اذه نأ مهل نيبتل ةنسلاو باتكلاب اومصتعا لب

 اًعبتم نوكيف «ةريصب الو ىده الو ملع ريغب هيلإ اًبوبحم هدجي امو هدجوو هقوذ

 ."'52... سفنألا ىوهت امو نظلا عبتي نم مهرايخو «نظاالب هاوهل

 نم هريغ وأ هسفن لَك يبنلا نأ نظي ءالؤه نم ريثكو » : ةيميت نبا لاقو
 خيشلا وأ هِي يبنلا ربق مث كلذ ىري نمو «ةظقيلا يف هيتأي نيحلاصلا وأ ءايبنألا

 نكل «هيف كلذ هل ليق وأ «خيشلا وأ «يبنلا هنأ لاق نم هايإ هنأ يف قداص وهو

 .كئلوأ قدص نظ ثيح طلغ

 نم مهنم هاري امل ةرات ِةِْكَي يبنلا وه سيل اذه نأ ملعي ملعو لقع هل يذلاو

 نأ ملعي ةراتو ؛«هلوسرو هللا رمأ فلاخي امب هورمأي نأ لثم ءعرشلا ةفلاخم

 مهبطاخي ناك الو «ةظقيلا يف هتوم دعب هباحصأ نم اًدحأ ىتأي ناك ام كي يبنلا

 نأو «هربق نم مقي مل تيملا نأ ملعي ةراتو «يل اذه نوكي فيكف «هربق نم

 ." 7( اذكه ايندلا ىف ريصت ال ةنجلا ىف هحور

 )١( :ىواتفلا عومجم ١/ 0١- 7.

 ) )0:ىواتفلا عومجم ١/8".
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 2« ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .هئاقلو ؛هتايحو ءرضخلا ةوبن يف فالحلا : لوألا بلطملا

 ةميظع ةودق ربتعيو «يلذاشلا ركفلا يف اًدذج ةريبك ةناكم رضخلا لتحي

 نم دادمتسالاو «هئاقلو «هب هبشتلا ىلإ ديرم مأ ناك يلو يفوص لك ىعسي

 مولعلا يه نطابلا مولعف ؛«ةيعرشلا مولعلا ىلع ةلضفملا ةينطابلا همولع
 ةظقي رضخلا نم ىقلتلا أطخلا لبقت ال يتلا رابكلا اهباوبأ نمو «ةمدقملا

 لالض نايبل اًندحبم هل تدرفأ انه نمو «هلوقي ام لك يف هقيدصتو ءاّمانمو

 .هيف ةيلذاشلا ةقيرطلا

 :رضخلا ةوبن يف فالخلا :الوأ

 .ةاتلا ىسوم نمز يف ناك حلاص دبع ''"رضخلا نأ ىلع ةيلذاشلا تقفت

 : لاوقأ ةثالث ىلع ؟يلو مأ يبن وه له رضخلا ةقيقح يف تفلتخا اهنكل

 :يبن هنأ ةلوألا لوقلا

 مأ وه يحأ رضخلا يف لوقت ام :لئس دقف يسرملا سابعلا يبأ لوق وهو
 لاقف «ةبيجع نبا همدقو ؛''"' ( يبن هنأو «يح هنأ ...ىلإ بهذأ » :لاقف ؟تيم

 يحولا يه » :[10:فهكلا ةروس] «اننِع ْنِي ٌةَمَحَر ُهَتَداَدآ :ىلاعت هلوق يف

 : يه ليقو «ءايربكلا بناج ىلإ اهتفاضإو «ةمحرلا ريكنت هب رعشي امك «ةوبنلاو

 ريغ ليقو «ناكلم نب نايلب :همسا :ليقف :ةريثك لاوقأ ىلع رضخلا مسا يف سانلا فلتخا )١(

 هبسن امأو ءدمحأو ءرماعو ءايلبإو ءايلب و .نورضخو ءايمرأو ءرمعملاو ءايليإ :كلذ
 يف ناك ليقو «حون نب ماس نبا ليقو «مدآ نب ليباق نبا ليقو «هبلصل مدآ نبا هنإ :ليقف

 : يوونلل ءامسألا بيذهت : يف كلذ عجارم رظنا .ليئارسإ ينب نم ناك ليقو ؛ميهاربإ نمز
 2١١8 /7 : ةباصإلاو 27 57 /؟ : ةياهنلاو ةيادبلاو 2١١/7 /0 : ريثك نبا ريسفتو «؛ ١

 2”١؟:ص ةرهازلا بكاوكلاو 2709/5: يرابلا حتفو 219/١5 :يناعملا حورو

 .؟781/ /9 : ديدملا رحبلاو

 )  )0نئملا فئاطل ص:١١7.
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 17( ةيالولا يهو ؛ةيصوصخلا رس

 :يلو هنأ :يناثلا لوقلا

 رضخلا نوك » : ليزيغم نبا لاق «ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش بلغأ لوق وهو

 .ءاملعلا روهمج هراتخا يذلا وهو ءاّيبن ال حيحصلا ىلع ءايلوألا نم اّيلو يقل

 ."'"«هللاب نوفراعلا ءاملعلا هب عطقو

 هم ركأ دبع وه امنإو «يبنب سيل » : هكا رضخلا نع غابدلا زيزعلا دبع لاقو

 ." ” هتيعر يف فرصتلاب هدمأو هتفرعمب ِهّللا

 ملو «عيرشت يبن ال «ةيالو لجر رضخلا ناك ١ : ةيطرشيلا ةمطاف تلاقو

 ."*”6 وه هتيالو مكحب اًلقتسم ناك لب «رهاظلا همكحب اًديقم «ىسومل اًعبات نكي

 نع منلعَف امو9» :ىلاعت هلوقب هتوبنب لدتسا نم ىلع غابدلا زيزعلا دبع درو

 ثوغ لكو » :لاقف [4؟:فهكلا ةروس] «اربص ِهّلَع ِعِطَش َرل ام لِي ُلِيِوَأ كلذ رم

 ثداح يف نوفرصتي الو ءاّئيش نولعفي ال فرصتلا باحصأ نم امهريغو بطقو
 ."*”0 كلذ نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ةلاسر الو ةوبنب كلذ سيلو هللا رمأب الإ

 :كلذ يف فقوتلا :ثلاثلا لوقلا

 : -هتوبل يف فلتخا نميف هثيدح ضرعم ىف - لاق «؛قورز لوق وهو

 تبثأ امب الإ مزجلا مزلي الف ءهرضخلا يف فالخلاك روهشم كلذ يف فالخلاو »

 .يندللا ملعلاب صاصتخالاو «ضرألا يف نيكمتلاو ؛ةمكحلا نم مهل هّللا

 7( ةايحلاو لب «ةلاسرلاو ةوبنلاب كلذ ءارو اميف ضوفيو

 ) )1١:ديدملا رحبلا ”/588.

 ١5". . 179: ص باتكلا سفن رظناو 277١ :ص ةرهازلا بكاوكلا (9)

 .57”:ص زيرباإلا (*9)

 .الا/ : ص قحلا ىلإ ةلحر (4)

 - :ةيحد نب باطخلا يبأ نع رجح نبا هلقن امم بيرق هلوقو :24١ ص ةلاسرلا حرش 053



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لوقلا وه ماع هجوب ةيلذاشلا بهذمو ةيفوصلا بهذمب لاوقألا هذه هبشأو

 «نيمدقتملا ةفوصتملا خويش مالك نم هب عطقلا ءاج كلذ ىلعو ءرضخلا ةيالوب

 ناك امنإو ءاّيبن رضخلا نكي مل » :يريشقلا لاق :ةيفوصلا عيمج ىلإ هوبسنو

 نوك عم » :لاقف «ءاملعلا روهمج لوق هنأ ىعداو يعفايلا غلابو «''"«اّيلو

 .(7( ىلاعت هّللاب نيفراعلا عيمج دنعو «ءاملعلا روهمج دنع اًيبن ال الو رضخلا

 نباو يسرملا هب لاق ام لثمب لاق اًدحأ دجأ مل ينأ هيلإ تبهذ ام ديؤيو

 فقوت نم عقو ام الإ هتيالو يف يه مهلاوقأ عيمج امنإو ءرضخلا ةوبنب ةبيجع

 .قفورز

 يتلا ةريثكلا بتكلا يف -دجأ ملف هتيالو ةلدأ امأ «لاوقألل ةبسنلاب اذه

 مدعو هتيالو ىلع ةلدألا قاس اًدحأ -ةيلذاشلا ةقرفلا بتك نم اهيلع تفقو

 هذه ةياهن لبقو «ةملسم ةيضق اهنأكو «هتيالو ركذب نوفتكي امنإو «هتوبن

 ةقيقحلا ةلأسمب قلعتي امنإ هتيالو وأ رضخلا ةوبن يف فالخلا نأ نيبأ ةلأسملا

 - يرظن ةهجو نم - ةقالع هل سيلو «نطابلاو رهاظلاب لوقلاو «ةعيرشلاو

 «هتايح ءاقبب لوقلا يه هب ةقلعتملا ةلأسملا امنإو ءرضخلا نع ىيقلتلا ةلأسمب

 .ةيلاتلا ةلأسملا يف هثحبنس ام وهو

 :7١. ص رضخلا أبن يف رضنلا رهزلا « حلاص دبع وأ يبن وأ كلم وه يردن ال» -

 )١( ةيريشقلا ةلاسرلا ص:١5١.

 نم ةعامجل اّيلو ناك هنأ ىلإ بهذو » : رجح نبا لاقو 2,7٠ « 18: ص ةيلاغلا نساحملا رشن (0)

 هباتك يف يرابنألا نب ركب وبأو «ةلبانحلا نم ىسوم يبأ نب يلع وبأ هب لاقو «ةيفوصلا
 2,7١ :ص رضخلا أبن يف رضنلا رهزلا «اّيلو وأ اًيبن ناك له :نيلوق ىكح نأ دعب رهازلا

 دنع عامجالاو » : ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :هباتك يف رامع ملاس يلع لاقو

 ( يلو مهدنع وه لب اين هنوربتعي ال ةيفوصلاو «لسرم ريغ يبن رضخلا نأ ىلع ءاهقفلا بلغأ
 رومألاو ماكحألا هب تج اميف مالعإلاب ماملالاو :2١١7/7 ةباصإلا :رظناو :275١7 ص

 .47 : ص ليوهتلاو عقاولا نيب رضخلاو 2517/6 :ةيردنكسإلا ةعقو يف ةيضقملا
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 :هتايح :اًيناث

 اهل ىنافتي يتلا ةيفوصلا لئاسملا مظعأ نم كا رضخلا ةايح ةلأسم

 قحو «نيلماكلا نيفراعلا نم ناك كا رضخلاب ءاقتلالا هل لصح نمو «ةيفوصلا

 «تاماركلا مظعأ نم اهنأكو « سلجم لك يف ةصقلا كلتب ثدحي نأ مهدنع هل

 ىوعد نوديزي لب «هيلإ رظنلاو هرضخلاب مهئاقتلا درجمب نوفتكي ال مهو

 .رضخلا دنع الإ دجوت ال يتلا رارسألاو ىدهلاو مولعلا ذخأو ءهنم عامتسالا

 ىلإ '''رضخلا ةايح ءاقب ىلع قفتت ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش صوصن عيمجو
 : مويلا

 :لاقف ؟تيم .م مأ وه يحأ رضخلا يف لوقت ام : يسرملا سابعلا وبأ لئثس

 نم ركنأ ام وه الإ هلإ ال يذلا هّللاو :اضيأ لاقو 0 '( يح هنأ ...ىلإ بهذأ

 نومكحي :ةيناثلاو «جالحلا نورفكي :ةدحاولا :نيتلصخ الإ ءاهقفلا مالك

 نينمؤملا حاورأ هيف تبستكاو .هسفن ينفرعو « يلع لخد دقو ...رضخلا تومب

 : هّللا ءاطع نبا لاقو ل يملا تعجر ام هيقف ةئام ءاج ول هللا وف «بيغلاب

 نم نإ ) :اضيأ لاقو ك0( ةفئاطلا هذه هيلع عمجأ دق رضخلا ءاقب نأ ملعاو

 نأب هسفن ىلع فرتعم رضخلا دوجول ركنملاو ...طلغ دقف رضخلا دوجو ركنأ

 :نيببس هل اوركذ دقف هتايح رارمتسا ببس امأ )1١(

 .ةايحلا لوطب مدآ هيبأ ةوعد هتلانف نافوطلا نم مهجورخ دعب تكا مدآ نفد هنأل :لوألا

 50٠. /7 :ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا .ىيحف ف ةايحلا نيع نم برش هنأل : يناثلا

 نأ للا لأسف ءايلوألا حاورأ ىلع علطا رضخلا نأ رهو : رخآ اًييس ركذيف هَّللا ءاطع نبا امأ
 ١١١ :صص ننملا فئاطل :رظنا .اًبيغ مهآر امك ةداهش مهاري ىتح ةداهشلا ةرئاد يف هيقبي

 :/١١7. ص ننملا فئاطل (0)

 نازيملا رظنا .يلذاشلا ىلإ ةلوقملا ينارعشلا ىزعو 1755-2505 : ص ةرهازلا بكاوكلا (*)

 1 .15 :ص ةيرضخلا

 :١١7. ص ننملا فئاطل (:4)



 «007/ ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ناميإلا هتوفي ال اهيلإ لوصولا هتاف ذإ هتيلو .ههجاوت مل رضخلا ءاقلب هللا ةنم

 باتك يف يزوجلا نب جرفلا يبأ مالك نم هيلع فقت نأ كاسع امب رتغت الو ءاهب
 :لاقو رضخلا دوجو هيف ركنأ « رضخلا ةلاح حرش يف رظتنملا ةلاجع » :هامس

 لاقو "هب ماق سوهو سواسوو سجاوهل كلذ لاق امنإف دوجوم هنإ لاق نم

 ةالصلا هيلع رضخلا ةايح ىلع ةبطاق فشكلا لهأ عمجأ دق » :ينارعشلا

 ."'”(هب انعامتجا تقو ىلإ مالسلاو

 عطقلا مدع وهو هركذ قباسلا قورز لوق الإ اًقلاخم اًلوق مهل دجأ ملو

 الف .رضخلا يف فالخلاك روهشم كلذ يف فالخلاو » :لاقف «ةايح وأ تومب

 «ضرألا يف نيكمتلاو «ةمكحلا نم مهل هللا تبثأ امب الإ مزجلا مزلي

 لب «ةلاسرلاو ةوبنلاب كلذ ءارو اميف ضوفيو «يندللا ملعلاب صاصتخالاو
 .©9(ةايحلاو

 لوق عم قفتي هنإف رضخلا ةايح ءاقب نم ةيلذاشلا ةقيرطلا هيلإ تبهذ امو
 نم نورثكألا لاق » :يوونلا لاق «ءاملعلا ضعبو ةيفوصلا قرطلا عيمج

 لهأ و ةيفوصلا نيب هيلع قفتم كلذو ءانرهظأ نيب دوجوم يح وه :ءاملعلا

 هلاؤسو «هنع ذخألاو «هب عامتجالاو «هتيؤر يف مهتاياكحو «ةفرعملاو حالصلا

 «ىصحت نأ نم رثكأ ريخلا نطاوم وأ «ةفيرشلا عضاوملا يف هدوجوو ءهباوجو

 ريهامج دنع يح وه ؛ : "”حالصلا نب ورمع وبأ لاقو «''”« ركذت نأ نم رهشأو

 )١(  ننملا فئاطل ص:1١9.

 نأ نيب دقف :7598/ :ديدملا رحبلا يف ةبيجع نبا :رظناو 017: ص ةيرضخلا نازيملا (؟)

 .روهمجلا لوق وه هتايحب لوقلا

 :5١. ص ةلاسرلا حرش 2(

 نبا اهلقنو ,” 6 ملسم حيحص حرشو 21ا/9/-١/9/57١:تاغللاو ءامسألا بيذهت (14)

 .88:رضنلا رهزلا يف رجح

 -مامإلا ءورمع وبأ «يعفاشلا يدركلا نامثع نب نمحرلا دبع نيدلا حالص نب نامثع :وه (4)
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 ."'"( نيثدحملا ضعب هراكنإب ذش امنإو «ءكلذ يف مهعم ةماعلاو «ءاملعلا

 :رضخلا ةايح ىلع مهتلدأ

 هب يقتلي قاب هنأو ءرضخلا ةايح تابثإ ىلع اًديدش اًصرح ةيلذاشلا صرح

 جرخت ال مهتلدأو «ةلدألا كلذل اودروأو ءهنم نوديفتسيو نوديرملاو نوفراعلا

 : ةلدأ ةثالث نع

 .ِلَم يبنلا نع ةدراولا ةلدألا :لوألا ليلدلا

 .ةباحصلاب هعامتجا يف ةدراولا صوصنلا :يناثلا ليلدلا

 .سانلاب هعامتجا يف ةدراولا صوصنلا :ثلاثلا ليلدلا
 : هلك يبنلا نع ةدراولا ةلدألا :لوألا ليلدلا

 لاق هنأ ٍةْكَي يبنلا ىلإ ةبوسنم ةلدأ رضخلا ةايح رصن نمو ةيفوصلا قاس
 : "”ةدراولا ثيداحألا كلت نمو هب عمتجا كك يبنلا نأ وأ ءرضخلا ةايحب

 يقتلي » : دك هللا لوسر لاق لاق ْهَيْقِنَط سابع نبا نع :لوألا ثيدحلا

 .هبحاص سأر امهنم دحاو لك قِلحيف .مسوملا يف ماع لك يف سايلإو رضخلا

 هلل الإ ريخلا قوسي ال ءهَّللا ءاش ام هللا مسب : تاملكلا ءالؤه نع ناقرفتيو

 ."”(هللاب الإ ةوق الو لوح ال هللا ءاش ام هللا مسب

 2١570 /5 يبهذلل ظافحلا ةركذت :رظنا .ه547” ةنس ت ءقةمئألا رابك نم «ظفاحلا-

 ."05 /5 :ةرهازلا موجنلا

 .58:ص رضنلا رهزلا )1١(

 2178: ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأتو 50-21/1 :رضنلا رهزلا : يف اليصفت ثيداحألا هذه رظنا (؟)

 نيب رضخلاو 247١ : ص اهيلع درو 509”23:ص ةيفوصلا دنع ىيقلتلل ةماعلا رداصملاو

 :١59. ص ليوهتلاو عقاولا

 رهزلا يف امك ينطقرادلا جيرخت هدئاوف يف يكزملا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ هجرخأ ()

 يف يزوجلا نباو 7754-25١5 /١:ءافعضلا يف ىليقعلا هاورو «١5:ص رضنلا

 - نسحلاب هاو ثيدح وه :ىدانملا نبا نيسحلا وبأ لاق ١965-2١95 /١:تاعوضوملا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «يلايللا نم ةليل تجرخ :لاق هيلو كلام نب سنأ نع :يناثلا ثيدحلا

 ءهص «سنأ اي :يل لاقف «يداني اًيدانم عمسف ءروهطلا ِهلَي يبنلا عم لمحأ

 ينتفوخ امم ينيجني ام ىلع ينعأ مهللا :لوقي وه اذإف .عمتساف ءتكسف :لاق

 - دارأ ام نقل لجرلا نأكف ءاهعم اهتخأ لاق ول :ِةلت هَّللا لوسر لاقف لاق «هنم

 يبنلا لاقف ءهيلإ مهتقوش ام ىلإ نيحلاصلا قوش ينقزراو :لاقف هولي يبنلا
 هنيعي نأ هللا لوسرل عدا :هل لقف «يدانملا اذه تئاو ءروهطلا عض سنأ اي : كي

 : لاق .قحلاب مهيبن هب مهاتأ ام اوذخأي نأ هتمأل عداو هب هثعتبا ام ىلع هللا

 :تلقف «هتيتأف

 نأ هتمأل عداو ءهب هثعتبا ام ىلع هنيعي نأ هللا لوسرل هللا عدا هللا كمحر

 هربخأ نأ تهركف «؟ كلسرأ نمو :يل لاقف «قحلاب مهيبن هب مهاتأ ام اوذخأي

 عدا «ينلسرأ نم كرضي ام !هللا كمحر :هل تلقف هلي ِهّللا لوسر رمأتسأ ملو

 هللا لوسر ىلإ تعجرف :لاق .؛كلسرأ نمب ينربخت وأ ال :لاقف «كل تلق امب

 نمب هربخأ ىتح هل تلق امب كل وعدي نأ ىبأ ءهَّللا لوسر اي :هل تلقف لكي

 تلقف «هيلإ تعجرف هللا لوسر لوسر انأ :هل لقف «هيلإ عجرا :لاقف «ينلسرأ

 لوسر ىلع أرقا «هيتآ نأ قحأ تنك انأ ءهّللا لوسر لوسرب اًبحرم : يل لاقف ءهل

 ةمحرو مالسلا كيلع أرقي رضخلا هللا لوسر اي :هل لقو ءمالسلا ينم ِِي هللا

 رهش لضف امك نييبنلا ىلع كلضف هللا نإ هللا لوسر اي :كل لوقيو ءهّللا

 ىلع ةعمجلا موي لضف امك ممألا ىلع كتمأ لضفو ءروهشلا رئاس ىلع ناضمر
 ةمألا هذه نم ينلعجا مهللا :لوقي هتعمس تيلو املف :لاق «مايألا رئاس

 ."0(اهيلع بوثملا «ةموحرملا ةدشرملا

 .711 /؟ : ةياهنلاو ةيادبلا .هفيعضتب لاق نم ريثك نبا ركذو «7 0 /؟ : ةباصإلا .نيزر نبا

 : يف يزوجلا نبا هجرخأو 25: ص رضنلا رهزلا يف امك ىدانملا نبا هجرخأ )١(

 - يف ركاسع نباو :2701/١ ص طسوألا :ىف ىناربطلا هجرخأو ١/ ١١195 :تاعوضوملا
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 .©”ةباحصلاب هعامتجا يف ةدراولا صوصنلا : يناثلا ليلدلا

 ةيزعت نم هودروأ ام اهرهشأو ةريثك بابلا اذه يف اهودروأ يتلا ةلدألا

 كلام نب سنأ نعف "كي هَّللا لوسر يفوت نأ دعب تيبلا لهأل ةةقكارضخلا
 ءاوعمتجاو هلوح اوكبف «هباحصأ هب قدحأ لي هللا لوسر ضبق امل » : لاق هيفي

 تفتلا مث «ىكبف مهباقر ىطختف « حيبص .ميسج «ةيحللا بهصأ لجر لخدف

 لك نم اًضوعو «ةبيصم لك نم ءازع هللا يف نإ :لاقف هللا لوسر باحصأ ىلإ

 يف مكيلإ ةرظنو ءاوبغراف هيلإو ءاوبينأف هللا ىلإف ءكلاه لك نم اًقلخو «تئاف

 .فرصناو «ربجي مل نم باصملا امنإف ءاورظناف ءالبلا

 وخأ اذه «معن : يلعو ركب وبأ لاقف ؟لجرلا نوفرعتأ : ضعبل مهضعب لاقف

 . 7( ايظا رضخلا هلي هّللا لوسر

 فتهي فتاه عمس ةزانج ىلع ىلص امدنع يلو رمع نأ يورام ةلدألا نمو

 ءانتم الو ادنس حصي ال بوذكم وهو :ريثك نبا هيف لاق «471 1577/17: قشمد خيرات -

 مالك ريثك نبا لقن مث ءاّملعتمو اًملسم هسفنب ئجيو لك ِهّللا لوسر يدي نيب لثمتي ال فيك
 ميقس «دانسإلا ركنم ثيدح هنأ ىلع نوقفنتم ثيدحلا لهأو :ثيدحلا يف يدانملا نبا

 .5057/5؟ :ةياهنلاو ةيادبلا .ةعنصلا رثأ هيف نيبتي «نتملا

 ليوهتلاو عقاولا نيب رضخلا هباتك يف صوصنلا هذه نم اًريثك ناضمر ريخن دمحم قاس )١(

 ,195-15١:ص

 .8١1:ص نئملا فئاطل يف هللا ءاطع نبا ليلدلا اذه دروأ ()
 ركاسع نباو 2559/1 :ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو 2058/7 : كردتسملا يف مكاحلا :هجرخأ 6

 : يقهيبلا هيف لاق يرصبلا دمصلا دبع نب دابع هيف ثيدحلاو 24714 /5١1:قشمد خيرات يف

 ةخسن سنأ نع ىور ريثك نبا لاقو «؛ثيدحلا ركنم يراخبلا لاقو «ةرمب ركنم اذهو فيعض

 ريثك نبا نيب ةفيعض اهلك ىرخأ قرط هل ثيدحلاو .عوضوم اهرثكأ : يليقعلاو نابح نبا لاق

 عقاولا نيب رضخلا باتك بحاص عسوت دقو 2761/7 :ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا اهفعض

 رخآ يف لاق ىتح :١175-2184 ص اهلك اهفعض نايبو ثيدحلا قرط عبتت يف ليوهتلاو

 .185 :ص ؛ ةباحصلا وأ «تيبلا لهأل رضخلا ةيزعت يف ةحيحص ةياور ةيأ درت مل » : هثحب



 «37 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 يأ لكي ىبنلا هنع انثدح يذلا ِهَّللاو اذه » :رثألا رخآ ىف لاق ىتح ...هفلخ نم
 نل ضيا

 ةرقفلا يف هثحبأس ام وهو ء«رضخلاب مهئاقل بلطم يف لخاد ليلدلا اذهو

 .ةيلاتلا

 :هئاقل :اًنلاث

 :رضخلاب ءاقتلالا يف مهخويش نع ةدراولا صصقلاو تاياكحلا ةميق

 نولوعي ال مهنأ دجأ ةيفوصلا قرطلا يقابو ةيلذاشلا مالكل يعبتت لالخ نم
 قافتا وه كلذ يف لوعملا امنإو «'''اهفعض ىلع مهقافتال ةيعرشلا ةلدألا ىلع

 صصقلا كلذ يف نودرويو «هب نوقتلي مهنأو هتايح ءاقب ىلع ةيفوصلا خويش

 -امهركذ قبس دقو- يوونلاو حالصلا نبا مالك نم كلذ ليلد اوقاسو «ةريثكلا

 هتوبثو ١ : -بطقلا ةبترم نع هثيدح دنع - يلذاشلا قورز لوق كلذل دهشيو ؛

 ملع نم حضاو ليلدل دنتسم ريغ «ددعلا ءايلوأ يف روكذملا بتارملا رئاسك

 ...ةبترملا هذه تابثإ ىلع موقلا عامجإ ريغ حيحصلا ثيدحلا الو ءرهاظلا

 ةلادعلل لوبقم كلذ يف مهربخف هَل مهؤاقلو هدوجوو رضخلا ةايح كلذكو

 ."7( ةضافتسالاو

 تاياكح ةميق ىلع ةلادلا مالسلا دبع نب زعلا ةلوقم ليزيغم نبا درويو

 .لوهجم هيف :يزوجلا نبا لاق «470-474 /5١1:قشمد خيرات يف ركاسع نبا هجرخأ )١(

 رثآلا اذه :ريثك نبا لاقو ١170 /7 : رجح نبال ةباصإالا .رمعو ردكنملا نبا نيب عاطقناو

 .509 /7 :ةياهنلاو ةيادبلا .هلثم حصي الو .عاطقنا هيفو .مهبم هيف

 تناك نإو اهنأ يدنعو هلي يبنلاب هعامتجا ثيداحأ ةدع يف درو دقو » :يطويسلا لاق ةفإ

 نبا لاق هلثمبو :2١78 ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت .6« اهيوقت رابخألاو قرطلا ةرثكف ةفيعض

 5١9. : ص ةرهازلا بكاوكلا يف ليزيغم

 .١19:ص ديرملا ةدع وف
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 لاوقأ ىلع ةمدقم كلذ يف ةيفوصلا لاوقأ نأو ءرضخلاب مهئاقتلا يف ةيفوصلا

 : لاقف ؟يح وهأ رضخلا نع لئس امل مالسلا دبع نب زعلا مالك درويف «ءاملعلا

 متنكأ هنيعب هآر هنأ ديعلا قيقد نبا نيدلا يقت خيشلا مكربخأ ول نولوقت ام »

 نوعبس هنع ربخأ -هللاو- دقف :لاقف ءهقدصن :اولاقف ؟هنوبذكت مأ هنوقدصت

 لاق «ديعلا قيقد نبا نم لضفأ مهنم دحاو لك «مهنيعأب هوأر مهنأ اًقيدص

 ءاملعلا نأ نيققحملا دنع راتخملا حيحصلا وه اذهو ١ :زعلا مالك دعب يعفايلا

 نبا قلع مث ««هللا ماكحأب ءاملعلا نم لضفأ تايهلإلا فراعملا بابرأ هّللاب

 .هتاماركب قدصو «ءايلوألا قدص نم نأ كشاالو» : هلوقب مهمالك دعب ليزيغم

 اولازي مل نيقيدصلا نأل «يح مالسلا هيلع رضخلا نأ قدص هب اوربخأ ام لكبو

 .''"( مهنع ضيفتسم روهشم كلذو «هب اوعمتجا مهنأب نوربخي نامز لك يف
 :رضخلاب ءاقتلالا يف مهخويش نع ةدراولا صصقلاو تاياكحلا نع ةلثمأ

 اهب نورختفي يتلاو «ةيفوصلا دنع ةببحملا رومألا نم تاياكحلا هذه ربتعت

 وأ ءاّياتك أرقت داكت الو ءءاملعلاو ءاهقفلا نم نيضرتعملا نم مهريغ دنع

 عامتجالا هتامارك نم نودعي مهدجتو الإ ةيفوصلا دحأل ةريس ضرعتست
 اذه يف ريثك ءيش ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نع لقن دقو «هنع ذخألاو ءرضخلاب

 هنع ذخألاو «هؤاقل رصع ءايلوأ لك نع رتاوت » : ِهَّللا ءاطع نبا لاق «بابلا

 .هدحج نكمي ال يذلا رتاوتلا دح ىلإ رمألا غلب نأ ىلإ كلذ رهتشاو

 : "”ةريثك اًضصق هللا ءاطع نبا دروأ مثا ةريثك كلذ يف تاياكحلاو

 ابأ اي :يل لاقف باذيع ءارحص يف رضخلا تيقل  :يلذاشلا لاق ١-

 )١( ةرهازلا بكاوكلا ص:١8"5.

 بكاوكلا ىف ليزيغم نبا : كلذ ىف تاياكحلا قاس نممو :2١١٠ ص ننملا فئاطل (0)

 رظنا .هنع ذخأو رضخلا دهاش نمع ةياكح )١7( قاس دقف ىنارعشلاو 7١60« : ص ةرهازلا

 .165-١7١:ص يرضخلا نازيملا



 2 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."7( ليحرلاو ماقملا يف اًبحاص كل ناكو «ليمجلا فطللا هللا كبحصأ نسحلا
 هذقنأف ةييصم يف عقو هنأ اهنوركذي يتلا يلذاشلا تامارك نمو ١-

 ام يدنع ناك ول لوقت تنأ يلع اي» :رضخلا لوق اهيفو ةليوط ةصقلاو ءرضخلا
 دمحأ انأ :لاقف ؟تنأ نم هّللاب يديس اي :هل تلقف «تلعفل عايجلا ءالؤه معطأ

 ."'"( كيلإ اًردابم تيتأف «سنوتب اّيلع انيلو كردأ يل ليقف نيصلاب تنك ءرضخلا
 ثالث قوف هذه يديب رضخلا تحفاص» :ىسرملا سابعلا وبأ لاقو -

 / ."76(ةرم ةئام

 هيف تبستكاو «هسفن ينفرعو ؛« يلع لخد دقو » : رضخلا نع اًضيأ لاقو - 5

 .*' مهيلإ تعجر ام هيقف ةثام ءاج ول هللا وف «بيغلاب نينمؤملا حاورأ
 .*0( ءاوس هاطسوو هتباسو «هتيقل انأو » :اضيأ لاقو -

 ءايندلا نم اًئيش ريقفل عمجأ ةرم تبلط ١ : يلذاشلا شرعلا توقاي لاقو -

 تنك ام تكرتف «ةمكحل هدبع رقفي دق هللا نإ «توقاي اي :رضخلا يل لاقف
 ( هيلع تمزع 00(

 ريع هب عمتجاو هآر هنأ يبرغملا دمحم انربخأ » : ليزيغم نبا لاقو ا

2 
 . ( ةرم

 ةعبس موي لك هّللا ركذا » :هل لاقو هب عمتجا هنأ غابدلا زيزعلا دبع معزو -4

 انديس نيبو ينيب عمجا ِِكَ هللا دبع نب دمحم انديس هاجب بر اي مهللا : فالآ

 :١١7. ص نئملا فئاطل ()

 .77١7-1:ص رارسألاةرد (؟)

 ١5. :ص ةيرضخلا نازيملا 69

 .50606-505:ص ةرهازلا بكاوكلا (4)

 .7١١:ص نئملا فئاطل (65)

 ١5. :ص ةيرضخلا نازيملا (5)

 ."80١:ص ةرهازلا بكاوكلا (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «4

 .©")(ةرخآلا لبق ايندلا يف هَّللا دبع نب دمحم

 هتيأرف ةبيغلا ينتذخأ ...ةلفكا رضخلا عم تيقتلا دقو » : ةبيجع نبا لاقو -9

 تملكتو «يهجو هتيحل رعش سم ىتح ينم برقف «ةيحللا ريبك ءاّمخض الجر

 ."”«هب دهعلا لوطل مويلا ينع باغ مالكب هعم

 اًيروص اًعامتجا ِهِكَك يبنلاب تعمتجا » : يلذاشلا سيردإ نب دمحأ لاقو ١١-

 ةيلذاشلا ةقيرطلا راكذأ يننقلي نأ رضخلا ِةِلَي يبنلا رمأف ءاقتتكلا رضخلا هعمو

 اًعماج ناك ام هنقل ءرضخ اي :ةكككا رضخلل ِةِكَو لاق مث ...هترضحب اهايإ يننقلف

 ."”« راكذألا رئاسل

 :مالسلا هيلع رضخلا ةماقإ ناكم

 نإ ىتح ءرضخلاب الاصتا قرطلا رثكأ نم اهنأ ةيلذاشلا ةقيرطلا معزت
 يبأ ةراغمب ةماقإلا مزتلي ايندلا ةايحلا يف ةليوطلا هتماقإ ةدم يف الكا رضخلا

 ةراغم برقب كا رضخلاب ىقتلا مهمعزب قفا ىسومف «سنوتب يلذاشلا نسحلا
 هيف كلا ىسوم تاب مث «ةليل رشع ةعبرأ هيف تاب يكل رضخلا ناكو «يلذاشلا
 ."*”ةليل رشع ةعبرأ

 20( ةراغملا نع تبسلا موي رضخلا فلختي ال ١ :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 ةيراسلا برقب سلاج اهيف لكقكلا رضخلا ناكو الإ اهانرز ام ١ :ةفرع نبا لوقيو
 قلل اهيلع هديو

 )١( زيرباإلا ص:١5.

 .له: ص تسرهفلا ()

 يفوصلا ركفلا نع اًلقن 248: ص يرفعجلا دمحم حلاصل ضرألاو تاوامسلا زونك حيتافم 6

 :1١5795. ص

 .88: ص ةنيذ وب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأ :باتك رظنا (4)

 .494:ص ةنيذ وب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأ (4)

 .88: ص ةنيذ وب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأ (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا ف رضخلا ةلزنم :يناثلا بلطملا

 مهيدل تيظح للا رضخلا ةيصخش نأ دجي ةيلذاشلا بتك ىلع علطي نم

 عيمج يف لماكلا فراعلا يلولا ةيصخش لثمت تحبصأ ثيحب «صاخ ءانتعاب

 اًرمأ هايقلو «هنع ذخألا حبصأو «هب هبشتلل مهنم يلو لك ىعسي ىتلا «تافصلا

 اهوثحب يتلا لئاسملا ةرثك يف اًيلج كلذ رهظيو .لدجلا لبقي ال ءاّيقيقح

 : نيتلأسم لالخ نم هتلزنم نايب نكميو «هنم اهوقتسا يتلا مولعلا ةرثكو «''”هنع

 :مالسلا هيلع رضخلا تافصب قلعتي ام :ىلوألا ةلأسملا

 يف فرصتلاب هوفصو ىتح «يلولا رضخلا تافص يف ةيلذاشلا تغلاب
 رضخلا نع - غابدلا زيزعلا دبع لاق ءملعم نود نم مولعلا باستكاو .قلخلا

 يف فرصتلاب هدمأو «هتفرعمب هللا همركأ دبع وه امنإو «يبنب سيل ١ : -القا
 هذه نم ثوغلل ىطعي ام ةفرعملا لامكو «فرصتلا مامت نم هاطعأو ( هتيعر

 ىلاعت هّللا هدمأ لب «كولس الو خيش الب رضخلا كلذ كردأو «ةيدمحملا ةمألا

 د ءادتبا كلذب

 : كلذ نمف قَكا رضخلا تافص ىف ولغلا رهاظم تددعت دقو

 ١- رشبلا ةعيبطل مالسلا هيلع رضخلا ةفلاخم :
 ينارعشلا لوقي «لكأملل هتجاح يف رشبلا يقابك سيل ةيلذاشلا دنع رضخلا

 ميسنب ىذغتي ةراتو كيك هللا ركذو حيبستلاب يفتكي ةرات» :رضخلا نع
 ."06 سانلا داحآك لكأي ةراتو ءراحسألا

 .48-01: ص ىيبكارملا دومحمل مالسلا امهيلع رضخلاو ىسوم : رظنا 0010

 .7١:ص ةيرضخلا نازيملا 6



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا ش «

 : ءايلوألا ملعأ مالسلا هيلع رضخلا -؟

 مامإ هنأو «يندللا ملعلا لصأ هنأو يلو افكا رضخلا نأ ةيلذاشلا دقتعت

 يف اًيلج كلذ رهظيو «''”رارسألاو مولعلا نوذخأي هنعو «نيكلاسلاو ءايلوألا

 اهيف لاقو ءرضخلا نيبو ينارعشلا نيب ترج يتلا ةموعزملا ةرواحملا

 لاق :اًملعم الإ اًدحأ يتأي ال وه مث ."'”« مكنم ملعأ اًدحأ دجأ ال ١ :ينارعشلا

 ملام هل اًملعم الإ ةمألا نم دحأب عمتجي ال القطا رضخلا نأ ملعاو » :ينارعشلا

 امل طابنتسالا ملع نع ينغ هنأل «دحأ نم اًملع وه ديفتسي الو «ملع هدنع نكي

 ."”«يندللا ملعلا نم هل (ىلاعتو هناحبس) قحلا هاطعأ

 : أطخلا لبقت ال قح اهلك مالسلا هيلع رضخلا مولع -*

 ىلع لديو ء؛هيف كيكشتلا زوجي ال قح الفنا رضخلا نم ةيفوصلا هذخأي ام

 : هل لاقف مانملا يف ةِْكَك لوسرلا ىأر هنأ ةيفوصلا دحأ نع ةبيجع نبا هلقن ام كلذ

 :ِلكَك لاقف «ثيدحلا اذه كنم عمس هنأ ينربخأ رضخلا نإ هللا لوسر ايد

 سيئر وهو «ضرألا لهأ ملاع وهو «قح هيكحي ام لكو «رضخلا قدص

 ."00 ضرألا يف هللا دونج وهو «لادبألا

 : ءايلوألا لضفأ مالسلا هيلع رضخلا - 4

 يف يلو لضفأ هنأ مهمالك رهاظ نإف «يلو رضخلا نأ ةيلذاشلا لوق ىلع

 هنأ كلذ ىنعمو «هتايح لوطل كلذو هوكي دمحم ةمأ يف ىتح «روصعلا عيمج

 : ةباحصلا نم امهريغو رمعو ركب يبأ نم لضفأ
 .ةوبنلا ماقم نيود وهف مالسلاو ةالصلا هيلع هماقم امأو ١ :ينارعشلا لاق

 )١( ص مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا : ”17.

 )( ص ةيرضخلا نازيملا :١١.

 ) )9ةيرضخلا نازيملا ص:١5.

 ) )4ةيبيجعلا رهاوجملا ص:١1656.



 « ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلإ هجو هل يخزرب ماقم وهف .هسفن نع كلذب ربخأ امك ؛ةيقيدصلا ماقم قوفو

 هيلع رضخلا ىلع نولصي نوفراعلا ناك كلذلف «ةيالولا ىلإ هجوو «ةوبنلا

 .(7( ةرات يفك نولوقيو «ةرات مالسلاو ةالصلا

 :هنع ذخألاب قلعتي ام :ةيناثلا ةلاسملا

 : مالسلا هيلع رضخلاب عامتجالا طورش :اًلوأ

 مزتلي نأ دب الف ةيلذاشلا ةقيرطلا ةديقع ىلع القنكا رضخلاب عمتجي نأ دارأ نم

 هذهو .ءرضخلاب نوقتلي اهلالخ نم ىتلاو اهوعضو يتلا بادآلاو طورشلاب
 هيلع رضخلاب عامتجالل نإ :صاوخلا يلع لاق «مه الإ اهفرعي ال بادآلا

 ىلع ناك ولو «هب عمتجي ال هيف .عمتجت مل نم .«طورش ةئثالث مالسلاو ةالصلا

 : نيلقثلا ةدابع

 صرح هل نوكي ال نأ :يناثلا ,ةعدبب نيدتي ال ةنس ىلع نوكي نأ :لوألا

 ميلس نوكي نأ :ثلاثلا هب عمتجي مل دغ ىلإ اًقيغر هدنع أبخ ولف ءايندلا ىلع

 دحأ ىلع ربك الو ءدسح الو «لغ هبلق يف نوكي الف «نيملسملل ردصلا
 .70 مهنم

 سايلإ ١ : -رضخلاو سايلإ نع -لوقيف ىرخأ اًطورش افو يلع ركذيو

 رضخلاو «تادهاجملا باحصأ هاري نم رثكأ ناكو «ءايبنألل ليربجك ءايلوألل
 الإ دحأل نارهظي الو «تادهاشملا باحصأ هاري نم رثكأو «ليئاكيمك مهل

 الو ...هماقمو هلاح بسحب دحأ لك امهاريو «هتداهش ىلإ هبيغ نم نيلثمتم

 ." 0( لامجو لالج تاذ ؛لامك حور هل نمل الإ اًعم نارهظي

 للا رضخلا ةيؤرل بابسألا نم ةعومجم يلذاشلا نسحلا وبأ ركذيو

 ١6. :ص ةيرضخلا نازيملا (0)

 ١750. : ص نيرتغملا هيبنت :رظناو ١١0-١5« : ص يىرضخلا نازيملا (90)

 .7؟١ : ص ىربكلا تاقبطلا (9)



 « دقن و ضرع » ةئلذاشلا «

 .ةرم ةئام هلي يبنلا ىلع اهيف ىلصو «تبسلا موي انتراغم لخد نم » :لوقيف

 ."'"( ةروربم ةجح جحيو .ةنيكا رضخلا ىري ىتح تومي ال .«يسركلا ةيآ أرقو

 ظ : مالسلا هيلع رضخلاب يقتلي نم فانصأ : اًينا

 .نييفوصلا فراعلاو ديرملاب الإ يلذاشلا ركفلا يف ةتككا رضخلا ىقتلي ال

 ىلع ربصلا نع ديرملا زجعل مانملا يف هب عمتجي امنإ .ةظقي نيديرملا نم

 ."”( ةظقيلا يف مهب عمتجي «نيفراعلا لمك فالخب «ةظقيلا يف هتبحص

 قحي ال» :لاق هب يقتلي ىتح لمكي ال يلولا نأ صاوخلا يلع معزيو

 ." © ؟ سايلإو رضخلابو لكي يبنلاب عمتجي ىتح ةيدمحملا ةيالولا مدق دحأل

 هيلع رضخلا نم ةذوخأم ةيفوصلا نم نيديرملاو نيفراعلا مولع :اًثلا

 : مالسلا

 رضخلا نم ذخأي وهف اكلاس اًديرم مأ الماك اًقراع ناك ءاوس يفوصلا

 ىلع ردقي ال ديرملا » : هنع ينارعشلا لوقيف ديرملا امأ :ةعفانلا مولعلاو بادآلا

 فراعلا امأو ك7( اهلهج ىتلا بادآلا هملعي اًمانم هبتأي كلذلف .ةظقي هتيححص

 نم مهملعيو .ةظقيلا يف مهب عمتجي نيفراعلا لمك » :ينارعشلا هنع لوقيف

 .' "6 مهدنع نكي مل ام ملعلا

 : مالسلا هيلع رضخلا نم اهوذخأ يتلا مولعلا ىلع ةلثمأ : اعبار

 لاق اذلو «ةعيرشلا ءاملع ىلع ةبيرغ مولع رضخلا نم ذخؤت ىتلا مولعلا

 )١( ص ةنيذ وب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأ :44.

 ةيرضخلا نازيملا (؟) ص:١5.

 :١58. ص نيرتغملا هيبنت 6059

 .١؟0: ص نيرتغملا ةيبنت ()

 .15١:ص ةيرضخلا نازيملا (9)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ءاملع راكنإ اهيلإ عراستي مولع ىه تلا رضخلا مولع» :ىنارعشلا

 : لكلا رضخلا نم تذخأ يتلا مولعلا كلت ضعب ركذأ فوسو «'”(ةعيرشلا

 ١- رضخلا نم ينارعشلا اهذخأ يتلا مولعلا :

 اهل فلأ ةيهقف لئاسمو اًمولع هنم ذخأو ,ءرضخلاب ىقتلا هنأ ينارعشلا معزي

 نم اهذخأ يتلا لئاسملا هيف ركذو ««ةيرضخلا نازيملا » هامس اًصاخ اًباتك

 اذه يل هميلعت لاح مانملا يف هب عمتجا نمم انأو » :ينارعشلا لاق ءرضخلا

 ."0( نازيملا

 اهيلع فلتخا يتلا لئاسملا عيمج نأ ىلع ههجوي رضخلا نأ ىلع رودت يهو

 قح كانه سيلو «قح اهلك اهريغو ةيوغللاو ةيعرشلا لئاسملا يف ءاملعلا

 طاقنلا يف كلذ نايبو «فيفختلاو ديدشتلاب تءاج ةعيرشلا نأل «لطابو
 ١ : 9ةيلاعلا

 فيفخت :نيتبترم ىلع يهنلاو رمألا ثيح نم تءاج ةعيرشلا نأ -

 ذخأ نم مهنمو ديدشتلاب ذخأ نم مهنمف «لاجر ةبترم لكلو ءديدشتو

 .قح ىلع مهلكو لاوقألا ترثك كلذلو فيفختلاب

 تءاج كلذك ةعيرشلا تالآ نم كلذ ريغو وحنلاو لوصألا لهأ لاوقأ نأ -

 أطخ الو «قح ىلع وهف اهنم ةدحاوب ذخأ نمف ديدشتو فيفخت : نيتبترم ىلع
 .رخآلا ىلع

 كلذ ىلعو ء«دحاو بيصملا نأ لاق نم ةبطختو «بيصم دهتجم لك نأ -

 .باوص ىلع ةيهقفلا بهاذملا لك

 لصيل هيلع ديلقتلا بوجوو «بهذم ىلإ بهذم نم دحأ لاقتنا نم عنملا -

 ."؟: ص ةيرضخلا نازيملا )1١(

 .١١:ص ةيرضخلا نازيملا (؟)

 .15١-7١؟ :ص ةيرضخلا نازيملا رظنا 9«6)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2

 .نمز برقأ يف ةعيرشلا نيع ىلإ
 .اًقوذ اهقيرطب هملعأو ءاًدوهش ةعيرشلا نيع ىلع هفقوأ هنأ -

 : اهياوثو راكذألا ةفرعم -"

 ةمأ محرا مهللا ءدمحم ةمآل رفغا مهللا :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 خلا رضخلا نأ غابدلا زيزعلا دبع معزيو «'”(لادبألا نم بتك موي لك هلاق

 : فالآ ةعبس موي لك ركذا ١ :رضخلا نع لاقف كي يبنلا هاجب لاؤسلاب هرمأ

 يديس نيبو ينيب عمجا لي ِهَّللا دبع نب دمحم انديس هاجب .بر اي مهللا

 ."'( ةرخآلا لبق ايندلا ىف هّللا دبع نب دمحم

 رخآو .يسركلا ةيآ ةءارق ىلع بظاو نم » * لاق رضخلا نأ نلومعزيو

 هبر ىقلي ىتح ناميالا هيلع هللا ظفح حبص ةالص لك بقع ...ةرقبلا ةروس

 ظ 07( يع

 .''”'ىهلاوقأ نم ءيش ىلع ضارتعالا مدعو ؛خويشلا تالاقمل ميلستلا -*

 ."””اهايإ مهسابلإب همايقو ؛ةيفوصلا ةقرخلا ةيعورشم -؛4

 : ايندلل راخدالا مذ - ©

 : -هب عمتجي ناك نأ دعب هنع بجتحا -لجرل لاق الكا رضخلا نأ نومعزي

 ."'"( دغ قزر ئبخي نم بحصن ال اّنأ تملع امأ»

 .178:ص ننملا فئاطل )١(

 ١18. :ص ريرباإلا (؟)

 .4١:ص ةيرضخلا نازيملا ©«)

 ١14. :ةيرضخلا نازيملا :رظنا (؟4)

 .5١:ص ةيرضخلا نازيملا :رظنا (5)

 ,.15١:ص ةيرضخلا نازيملا ()



 23541 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .هيرضحلا ْق فاللخلا :ثلاثلا بلطملا

 .«ثيدحلاو ميدقلا يف ةيفوصلا قرطلا ناهذأ كا رضخلا ةلأسم تلغش

 .هنع تعرفت لئاسم ىلإ اهتدعت لب «هسفن رضخلا ةيصخشب كلذ فتكي ملو

 ىمست ام يهو .«ةيفوصلا لوقع اهتليخت تافص نم هل ناك ام هريغل بسنف
 يف كلذ لوانتأسو «بلطملا اذه تحت هثحبأس ام يهو .«« ةيرضخلا ١ ةلأسمب

 : طاقن

 :ةيرضخلا ةلزنم :الوأ
 ءاهقفلا نيب شاقن نم لصح ام نأ «ةيرضخلا » ةلأسم ةروطخ نمكت

 ءالؤه ىلع ءالؤه عينشتو «لئاسم نم هب لصتي امو افلا رضخلا لوح ةيفوصلاو

 يتلا تافصلا نم اًريثك نإ لب .قْلا رضخلا وه دحاو صخش ىلع رصاق نكي مل

 فالا كانه نوكيف «نيلماكلا نيفراعلا نم هريغ يف نوكت نأ نكمي هل تحنم

 باتك لك يف هتافصو ؛همسا ركذ يف مهعلو رسفي ام اذهو ؛نييرضخلا نيفراعلا

 .يفوص

 :ةيرضخلا يف ةيلذاشلا فالتخا :اًيناث

 اهل ةيرضخلا نأ دجن ةيرضخلا ةلأسم يف ةيفوصلا لاوقأ نع ثحبلا دنع

 نم ةيلذاشلا ةقيرطلا هب لوقت يذلاو «فالخلا اهيف لصح اهلك .«يناعم ةثالث

 : ةيونعملا ةيرضخلاب لوقلا وه يناعملا كلت
 ١ - ةيسحلا ةيرضخلا :لوألا ىنعملا :

 دعب لجر اهالوتي ةبتر ةيرضخلا نأو ءهرضخ نامز لكل نأ لوقلا اذه ىنعمو

 .'' "الا رضخلا تومب لوقي نم لوقلا اذه ىلإ بهذيو ؛نامزلا رخآ ىتح لجر

 ١7١7. : ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا 210(



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا «45ر

 «ىسوم رضخ وه يسحلا رضخلاف «لوقلا اذهب لوقت ال ةيلذاشلا ةقيرطلاو

 الإ ةيسحلا ةيرضخلا ةلزنمب فصتي الو «نامزلا رخآ ىلإ ةيقاب ةدحاو هتاذو

 ملعاو ١ :لاقف «لوقلا اذه باحصأ ىلع درلا هللا ءطع نبا ىلوت دقو ءوه

 ءرضخ نامز لكل لاق نم وأ ...طلغ دقف رضخلا دوجو ركنأ نم نأ هللا كمحر

 ٠ "؟نامز لك يف لجر اهب موقي ةبتر ةيرضخلا نأو

 ةبتر ةيرضخلا نأ مهضعب ١ معزيو» : لاق هنأ يريشقلا نع رجح نبا لقنو

 نامز لكل :مهضعب لوق هنمو ءرضخلا مدق ىلع نيحلاصلا ضعب اهالوتي
 دريو ,''”( تام روهشملا رضخلا نأ ىلع لدي ملس ثيح وهو :تلق ءرضخ

 نامز لكل :هريغ لاقو» :لوقيف رخآ عضوم يف لوقلا اذه ىلع رجح نبا

 ." « اهيلع ليلد ال ىوعد يهو ءرضخ
 نإف عكا رضخلا ةيصخش يف ةيسحلا ةيرضخلا نورصحي امدنع مهو : تلق

 لصي نأ مهدنع زوجي لب «هريغ اهب فصتي نأ نكمي ال هتافص نأ ينعي ال كلذ

 «تافصلا نم ريثك يف قتتكلا رضخلا هيلإ لصو ام ىلإ لماكلا يفوصلا فراعلا

 .ةيونعملا ةيرضخلاب ىمست ام يهو

 : ةيونعملا ةيرضخلا : يناثلا ىنعملا -"

 ةيقاب هتاذ نأو «هتاذب دحاو يتلا رضخلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تررق نأ دعب

 ةلزنم ىلإ لصي نأ عيطتسي يفوصلا يل ىلولا نأ تررق «نامزلا رخآ ىلإ ةيح

 وهو «همسا ىنعم ذخأي امنإو «همسا ذخأي نأ نود «هتافصي فصتيو «رضخلا

 نوكي الو «ةيثوغلاو ةيبطقلا ماقم هباشي ماقم وهو «ةيونعملا ةيرضخلاب ىمسي ام

 ءرضخلا فصو يف ةيفوصلا فالتخا رسفي ام اذهو ءدحاو نع دحاول الإ

 :١١9. ص ننملا فئاطل 010

 .١١:ص رضنلا رهزلا (؟)

 .45: ص رضنلا رهزلا 0(
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 نيبت يتلا صوصنلا ضعب هذهو ءاباش هأري نم مهنمو ءالهك هاري نم مهنمف

 : كلذ يف مهدقتعم

 رضخ )) : يسرملا سايعلا يبأ هخحيش فصو يف هَّللا ءاطع نبأ دروأ

 ."70 نامزلا

 امهباهذ دنع هاتفل ليك ىسوم ةبحاصم ةلع ركذ يف -افو ىلع لاقو

 نوكت فيك هارأف ىتفلا كلذ نامز يف رهظتس ةيالولا لهأ ماكحأ نإ ١ : -رضخلل

 هتيالوو رضخلا ماقم نأ كلذ ىنعمو «''”( هتفالخ نمز يف رهظ اذإ مهل هتلماعم

 يف نيرخآ ءايلوأ يف ىرخأ ةرم رهظتس اكككا ىسوم اهركنتسا رومأ نم رهظامو

 .العكلا ىسوم ىتف رصع

 اذه هيلع ركنأف ماقم ةيرضخلا :فراع لاق ١ :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 ناك ام تاماركلا نم ىطعي بويغلا ىلع علطملا بوبحملا يلولا :انلق :مالكلا

 «ةيوسوملا ةثارولا لبق ةيرضخلا ةثارولا دنع كلذو ءتازجعملا نم رضخلل
 . «مالكلا ركنم اي مهفاف ءماقم ةثارولاو )0 0 ل

 دبع وه » : -ثوغلاو رضخلا نيب هبشلا هجو اًئيبم - غابدلا زيزعلا دبع لاقو

 فرصتلا مامت نم هاطعأو «هتيعر يف فرصتلاب هدمأو «هتفرعمب هللا همركأ

 .' 0( ةيدمحملا ةمألا هذه نم ثوغلل ىطعي ام ةفرعملا لامكو

 : -رضخلا ةبترم ىلع نيسفانتملا ركذ يف - مئازعلا وبأ يضام دومحم لاقو

 ."( رضخلا الإ لضفلا قيرط نم اهلان ام نكلو نها رضخلا ةبترم اولاني نأ

 .؟55 :ص نئنملا فئاطل )( 

 :١9". ص ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا (؟)

 .55 :ص قارشإلا مكح نيناوق (*)

 .55:ص يبكارملا دومحمل ؟ رضخلاو ىسوم نع القن ١74« : ص قحلا راصنأ باحر يف )ه)
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 يهو «ةيرضخلا ةبتر قرغتست هذه ةيثوغلا ةبتر ) : ميهاربإ يكز دمحم لاقو

 ءةيرضخلاو ةيقيدصلا ةجرد نيب قرفي ةداسلا ضعب ناك نإو «ةيقيدصلا ةبترم

 ."'"6 ىمظعلا ةيثوغلا قيرط يف اًعم نيتجمدنم امهف لك ىلعو
 يلولا نأ ىلإ بهذت ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ دكؤت يتلا صوصنلا هذه دعبو

 بطقلا ىنعم فداري يذلا يونعملا رضخلا ماقم ىلإ لصي لماكلا يفوصلا

 نكل «بيترتلا يف فلتخي ناك نإو «ةيفوصلا تايمسملا نم اهريغو ثوغلاو

 : اهنمو ءاهيف رضخلا ةهباشم ىلإ ةيلذاشلا ىعست ىتلا رومألا ضعب ركذن نأ يقب

 رضخلل لصح امك يرضخلا يلولل يندللا ملعلا لوصحب ميلستلا ١-
 : عكا

 نايبل مهماقأ اًدابع ىلاعت ِهَّلل نأ كلذ دنع ىسوم ملع» :يمشاهلا دمحم لاق

 هيف عزاني نأ الو ءرخآلا ىلع ضرتعي نأ امهدحأل سيل هنأو «ةبوهوملا مولعلا

 ."7«ةجرد ىلعأ ضرتعملا ناك نإو
 امك يرضخلا يلولا دي ىلع تاماركلاو قراوخلا لوصحب ميلستلا -؟

 .ةكا رضخلل لصح
 يلولا لاعفأ نم ءيش ىلع ضارتعالا مدعو ةعاطلا بوجوب ميلستلا -7

 لهأل ىرنو» :يواقردلا يبرعلا لاق :قَكا رضخلا عم ناك امك يرضخلا

 سانلا نم يرضخلا الإ اهيردي ال «ةنولتم ةريثك ةريبك ةبيرغ اًلاوحأ صالخإلا
 ."'« اًبجع ىرت ىلاعت هَّللا باتك يف اققيكا رضخلا لاوحأ رظناو «ةقيقح

 : -هخيش عم ديرملا بادآ ركذ يف - ةبيجع نبا لاقو

 عداخم مثف عورشم ريغ ىلع نكي ولو هيرت اميف هل ملسو

 .١١”:ص لوصولا لوصأ )1١(

 .05: ص ةرشعلا ةلئسألا ةبوجأ ىف روثنملا رردلا (؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ''«فادي ميلكلاو مالغ لتقب ةيافك ميركلا رضخلا ةصق يفو

 نم لصح امك ةعيرشلا رهاظل يرضخلا يلولا ةفلاخم ناكمإب ميلستلا -4

 .ةنقا رضخلا

 .نطابلا ءاملعو رهاظلا ءاملع نيب ضارتعالا ءاقبب ميلستلا -ه

 :لاوحألا ةيرضخ :ثلاثلا ىنعملا -*

 نع ةيانك رضخلا » : هلوق يف '”يناشاكلا قازرلا دبع لوقلا اذهل بهذيو

 اًيقاب اًيئناسنإ اًصخش الفكتا رضخلا نوك امأو «ضبقلا نع ةيانك سايلإو .طسبلا

 ريغف هدشري نمل هتروصب لثمتي اًيناحور وأ .دهعلا اذه ىلإ الفلا ىسوم نمز نم

 نع هب ربعي :رضخلا » :رخآ عضوم يف يناشاكلا لاقو 2!( يدنع ققحم

 ىوقلا كلذكو «بيغلاو ةداهشلا ملاع ىلإ ةطوسبم ةيجازملا هاوق نإف «طسبلا

 ةقيرطلا نم اًدحأ دجأ ملو :تلق «'*”«هب طسبلا نع ربع كلذلو «ةيناحورلا

 .ةلأسملا ثحبل اًمامتإ انه هتركذ امنإو «لوقلا اذهب لاق ةيلذاشلا

© © © 

 .15”:ص تسرهفلا )1١(

 : هفيناصت نم «رسفم يفوص «نيدلا لامك «يشاكلا وأ يناشاكلا دمحأ نب قازرلا دبع :وه (؟)

 ءها/" ٠ ةنس دعب يفوت «يبرع نبال مكحلا صوصف حرش «يورهلل نيرئاسلا لزانم حرش
 76٠, / : مالعألاو 25١65 /0 :نيفلؤملا مجعم :رظنا

 .79١:ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم (*)

 دقو ١77«: :ص لاوحألاو قاوذألا بابرأ نيب ةلوادتملا ظافلألا حرش يف لالزلا حشر (:)

 5١١. :ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ : هباتك يف رامع ملاس ىلع هلوق ىلإ راشأ



 « دقت و ضرع » ةيلذاشلا «5451

 .ىوعدلا هذه دقن :عبارلا بلطملا

 :ريثك نبا لاق ىتح ءاّرمتسم لاز الو «ميدق يلا رضخلا يف فالخلا

 ىلع نآلا ىلإ هتايحو هتوبنو هبسنو همسا يف :رضخلا يف فلتخا دقو)
 ْ 00: لاوقأ

 لوهو مّظع دق ةككا رضخلا نأ -مهريغ نمو ةيفوصلا نم - رقي دحأ لكو

 تافالخلا هذهو «ديناسألا ةتوافتم لاوقأو «تاغلابمو ريطاسأ هلوح تكيحو

 ةقيرطلا تلض دقو «'''دعب امف ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف ترثكو تبعشت امنإ

 هنأب لوقلا كلذ نمو «لئاسملا نم ريثك يف الكا رضخلاب قلعتي اميف ةيلذاشلا

 نم كلذ ريغو «هنع ذخألاو «هب ءاقتلالا ناكمإو «نآلا ىلإ يح هنأو «يلو

 : كلذ نع ةعرفتملا لئاسملا

 :هتوينب قلعتي ام امأ

 : ةلأسملا هذه ثحب ةروطخ :اّلوأ

 يلولا نأ كلذ ىلع ينبي هنإف يبنب سيل هنأو كا رضخلا ةيالوب لوقي نم

 ةعباتم نودب هتبحمو هللا ةاضرم ىلإ يلولا لصي نأ نكمي هنأو «يبنلا نم ملعأ
 امك يلولل ةعيرشلا نع جورخلا زوجي هنأ :لوقلا اذه بحاص مزليو «يبنلا

 نبا نيب دقو «ةلطاب مزاوللا هذه لكو «ةككا ىسوم ةعيرش نع رضخلا جرخ
 هدقع لوأ :لوقي ءاملعلا رباكأ ضعب ناك » :لاقف ةلأسملا هذه ةروطخ رجح

 نأو «يبن ريغ هنوكب نوعرذتي ةقدانزلا نأل ءاّيبن رضخلا نوك ةقدنزلا نم لحت

 : مهلئاق لاق امك «يبنلا نم لضفأ يلولا

 .117/7:ةياهنلاو ةيادبلا )1١(

 :7١7. ص ليوهتلاو عقاولا نيب رضخلا :رظنا (؟)



 23747 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 '"يلولا نودو لوسرلا قيوف حخزرب يف ةوبنلا ماقم

 ىلع ةلالدلا نيبو اهنيب ضراعت ال هنأ نيب هتوبن ةلدأ ريثك نبا قاس املو

 ءهتيالو لوصح كلذ يفاني الو «هتوبن ىلع هوجولا هذه تلدف » :لاقف ءهتيالو

 ىلولا نأو - هتيالوب لاق نمل قبي مل هانركذ امك هتوبن تتبث اذإو ...هتلاسر الو لب

 الو «هيلإ نودنتسي دنتسم - رهاظلا عرشلا بابرأ نود رمألا ةقيقح ىلع علطي دق
000( 

 ( هيلع نودمتعي دمتعم

 ىلع :ةلككا يسومو رضخلا ةصقب مهضعب جاجتحا لثمو » : ةيميت نبا لاقو

 .«يسوم نع رضخلا ينغتسا امك هٌةِْلك دمحم نع ىنغتسي نم ءايلوألا نم نأ

 متاخ نع هب ىنغتسي هَّللا ىلإ قيرط هل ءايلوألا متاخ نإ :مهضعب لوق لثمو

 رقفلاو دهزلا ىلإ نيبستنملا نم ريثك يف ترثك يتلا رومألا هذه لاثمأو «ءايبنألا

 دوهيلا رفك سنج نم نوكي دق ءالؤه رفكو .؛فسلفتلاو مالكلاو فوصتلاو

 ." «مهلاوحأ بسحب فخأ نوكي دقو ءمظعأ نوكي دقو «ىراصنلاو

 زوج وأ «ىسوم عم رضخلاك دمحم عم هنأ ىعدا نمف » :ميقلا نبا لاقو

 كلذب هنإف «قحلا ةداهش دهشتيلو .همالسإ ددجيلف :ةمألا نم دحأل كلذ

 امنإو هللا ءايلوأ ةصاخ نم نوكي نأ نع اًلِضف «ةيلكلاب مالسإلا نيدل قرافم

 ةقدانز نيب قرفمو عطقم عضوملا اذهو «هباونو هئافلخو ناطيشلا ءايلوأ نم وه

 .'."(هُرَت كّرحف «مهنم ةماقتسالا لهأ نيبو موقلا

 : هتوبنب لاق نم : اًيناث

 وهو «1نننكا رضخلا ةيالوب اولاق ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نم اًريثك نأ قبس

 )١( ص رضنلا رهزلا :757.

 .949/9-560:0 :ةياهنلاو ةيادبلا 09
 1١17947/75. :ىرواتفلا عومجم 0(

 .4957/؟ :نيكلاسلا جرادم 6
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 ضعب ضرع يلي اميفو «"''نيحلاصلاو ءاملعلا ريهامج هيف مهفلاخ «لطاب لاق
 : مهصوصن

 :7نايح وبأ لاقو «""لاوقألا عيمج يف يبن وه١ :'''يبلعثلا لاق

 ىسوم ملعو «هيلإ تيحوأ نطاوب ةفرعم هملع ناكو «يبن هنأ ىلع روهمجلاو ١
 ل روهمجلا لنلع يبن رضخلاو» : يبطرقلا لاقو ل رهاظلاب مكحلا

 : هتوبن ةلدأ -اًثلاث

 نبا لاق امك هوجو نم هتوبن ىلع ةتكلا ىسوم عم تكا رضخلا ةصق قايس لد
 ناك هنإ :لاق نم لوق حيحصت ىلع ةلادلا يه ىسوم عم هرابخأ بلاغ :رجح

 :هوجولا كلت نمو ك0( اب

 ُهئمّلَعَو انينِع ْنَي ٌةَمَحَي ُهَنلاَع انواع ْنم اًدْبَع اًدَجَوَه :ىلاعت هلوق : اهدحأ

 نأ تايآلا ضعب نم مهفي ) : "”يطيقنشلا لاق «["75 : فهكلا ةروس] اَمْلِع دل نم

 )١( هتلاسرب لاق نم مهنمو «هبنم نب بهوو «سابع نبا ىلإ بوسنم هتوبنب لوقلا :
 رظنا .يزوجلا نباو «ينامرلا نسحلا يبأو «قاحسإ نب دمحمو ؛دايز يبأ نب ليعامسإك :

 حور :يف يسولآلا :روهمجلا ىلإ هبسنو ؛59 :ص رضنلا رهزلا المعاني:١6/ 275١

 .5؟0 /؟:تاقفاوملا يف يبطاشلاو

 لاغتشا هل «روباسين لهأ نم ءرسفم :قاحسإ وبأ «يبلعثلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ :وه (؟)

 2569/1١١٠ :ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا .يبلعثلا ريسفتب فرعيو ريسفتلا باتك هلو «خيراتلاب

 5١7/1١ :مالعألاو

 .55:ص رضنلا رهزلا (*)

 رابك نم «نيدلا ريثأ «ينايجلا يسلدنألا يطانرغلا نابح نبا يلع نب فسوي نب دمحم :وه (14)

 ةنس اهيف يفوتو «ةرهاقلاب ماقأ «تاغللاو مجارتلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةيبرعلاب ءاملعلا

 .157 /:مالعألاو 27١ /5 رجح نبال ةنماكلا رردلا :رظنا .(هال54)

 .55: ص رضنلا رهزلا (5)

 .١؟/١١:يبطرقلا ريسفت 0(

 .؟9:رضنلا رهزلا 60

 - ,ملعلا بلط يف دهتجاو «طيقنشب دلو « ينكجلا راتخملا دمحم نب نيمألا دمحم :وه (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 0 ةروكذملا ةمحرلا هذه

 َكَنِإ لاف * اًدَشُر َتَمْلُع اّمِم ِنَمْلَعَت نأ نِلَع َكْعِيََأ له :هل ىسوم لوق : يناثلا

 5 د قثيتم ف © 2 دي طحي ل ام لع رص َفَسَو © اربَص هم ميت نأ
 ؛ني كَل تح يح ٍءَط نعى الك يأ نإ لَك © ا كَل مل كلو ارم أ

 هبطاخي مل يبنب سيلو اّيلو ناك ولف » : ريثك نبا لاق 57-70[4:فهكلا ةروس] 4اركؤ

 لأس امنإ ىسوم لب «درلا اذه ىسوم ىلع دري ملو «ةبطاخملا هذهب ىسوم
 مل يبن ريغ ناك ولف «هنود هب هللا هصتخا يذلا «ملعلا نم هدنع ام لانيل هتبحص

 بجاو ميرك لوسرو ؛ميظع يبن وهو - ىسومل نكي ملو ءاموصعم نكي

 امل مث ...ةمصعلا بجاو ريغ يلو ملع يف ةبلط ميظع الو ةبغر ريبك -ةمصعلا

 هلثم يبن هنأ ىلع لد اذه لك «هنم ديفتسم ةروص ىف هعبتاو هل عضاوت هب عمتجا

2 
 ( هيلإ ىحوي

 نأ :ريثك نبا لاق :قتكا رضخلا ةوبن ىلع ليلد مالغلا لتق :ثلاثلا

 .مالعلا كلملا نم هيلإ يحولل الإ كاذ امو «مالغلا كلذ لتق ىلع مدقأ رضخلا

 هل زوجي ال يلولا نآل .هتمصع ىلع رهاظ ناهربو «هتوبن ىلع لقتسم ليلد اذهو

 بجاوب سيل هرطاخ نأل .هدلخ ىف ىقلي ام درجمب سوفنلا لتق ىلع مادقالا

 ."70 قافتالاب أطخلا هيلع زوجي ذإ ءةمصعلا

 : يوونلا لاق [8؟ :ففهكلا ةروس] «ىرْمأ نع ْمُنلَعَه اموإ» : ىلاعت هلوق : عبارلا

 رشنو ةوعدلا ىف دوهج هل ناك امك «ةريثك تافلؤم هل ,لوصألاو ريسفتلا ىف ةيآ ناكود

 ةعوسوملا هتمجرت رظنا .(ه147) ةنس ةمركملا ةكمب يفوت ءاّيقت اًعرو اًدهاز ناكو ؛ملعلا
 .ملاس دمحم ةيطع هذيملت ديب 2.44 - ١/ :نايبلا ءاوضأ يف

 ةوبنلا ىلع قلطي ام اهنم نأو «ملعلاو ةمحرلا يناعم يف درطتسا مث 2١١١/4 :نايبلا ءاوضأ (1)

 11/١. /4 : ريثك نبا ريسفتو 2١7/١١ :ىبطرقلا ريسفت :رظناو ءاهريغ ىلع قلطي ام اهنمو

 ١ ,54١-758/5١؟ :ةياهنلاو ةيادبلا (١؟)

 770 : تاقفاوملا يف يبطاشلا هكلس كلذكو تلق «.؟519/7 :ةياهئلاو ةيادبلا (9)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نبا لاقو 2272 هيلإ ىحوأ يبن هنأ ىلع لدف ...ىلاعت هللا رمأب لب ينعي»
 لمتحيو «ةطساولا مدع لصألاو هللا نم رمأب هلعف هنأ هرهاظ اذهو :١ رجح

 ماهلإ هنأب لوقلا ىلإ ليبس الو «ديعب وهو هركذي مل رخآ يبن ةطساوب نوكي نأل

 «سفنلا لتق نم لمع ام هب لمعي ىتح اّيحو يبنلا ريغ نم نوكي ال كلذ نأل
 ."'"( كلذ يف راكنإ الف «يبن هنإ :انلق نإف «قرغلل سفنألا ضيرعتو

 هنأل :[728:فهكلا ةروس] 6كينيو فني قارف اذنه َلاَقإَم : ىلاعت هلوق : سماخلا

 يبن ةقفارم نع لاوحألا نم لاح يأب بغري مل هتقو يبنل عبات يلو درجم ناك ول

 ىسوم لثم ةقرافمب هسفنل ىضري فيكف » :يزوجلا نبا لاق تكا ىسوم هّللا
 ةعمج نورضحي ال نيذلا ةعيرشلا نع نيجراخلا «دابعلا ةلهجب عمتجي مث لكلا
 ينءاج ءرضخلا يل لاق : لوقي مهنم لكو ءملع سلجم الو «ةعامج الو

 لهاج ةبحص ىلع روديو ميلكلا قرافي هل اًبجع ايف ءرضخلا يناصوأ ءرضخلا

 ." 6« ميظع ناتهب اذه كناحبس ميجر ناطيش الإ هبحصي ال

 :هتادحب قلعتي ام امأ

 :تام دق رضخلا نأ تابثإ ةيمهأ :الوأ

 الو «ةيفوصلا قرطلا عيمج هيلع زكترت لصأ لكلا رضخلا ةايحب لوقلا

 هيفنبو «نولاوي هتابثإبو «ةريثك تادقتعم هيلع ينبتو لب «هنع لزانتت نأ نكمي

 نيب تلصح يتلا ةرظانملا يف يلذاشلا ليزيغم نبا هلقن ام كلذ نيبيو :نوداعي

 لوقلا ىلإ ليمي يقارعلا راصف » :يَكا رضخلا ةايح لوح يعفايلاو ''”يقارعلا

 )1919/١6: 5١١(. ملسم حيحص حرش (؟(١)

 .7597/7 :ةياهنلاو ةيادبلا رظناو «55:ص رضنلا رهزلا («؟)

 .ه :ص فينملا رانملا يف ميقلا نبا هلقن 9(0)

 رابك نم «يقارعلا ظفاحلاب فورعملا نيدلا نيز لضفلا وبأ نيسحلا نب ميحرلا دبع :وه (54)

 -ىلع ليذو ؛رافسألا لمح نع ينغملا هبتك نم :ملعت اهبو رصمب أشن «ثيدحلا ظافح



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هب عمتجا ولو هلك يبنلاب عمتجال اّيح ناك ول لوقيو «يزوجلا نبال اًعبت هتومب
 يعفايلا لاق مث «ءاملعلا ريهامج دنع دوجوم يح هنأب عطقي يعفايلا راصو ءدرول

 ةرظانملا هذهف .' 0« كيلع توعد داقتعالا اذه نع قحلل عجرت مل نإ : يقارعلل

 دقتعملا اذه رضأ دقو «ةلأسملا هذهب مهكسمت ىدم نيبت يعفايلا نم ةداشملاو

 يعدي نم لك ةيؤرل نوتفاهتي اوحبصأو «نيملسملا ماوعو نيديرملا بولقب
 نمو «كلذ يعدي نم لك نوقدصيو «مهل عقت نأ نوصرحيو ءرضخلل هتيؤر

 تابثإ ءارو نم نإف .ةلككا رضخلا توم نايبل اودهتجاو «فلسلا ءاملع متها انه

 نم مهنيد نوذخأي نيذلا «نيلفغملا نم فولألا لب تائملا تارشعل اًذاقنإ هتوم

 ,ىوتفلا مهنم نوذخأيف «يسنالا ةروصب نولثمتي نيذلا نيطايشلا ءالؤه
 .ظعاوملاو

 :هتومب نولئاقلا : اًيناث

 قليلا رضخلا ةايح ءاقب نأب لوقلا اهب نوهابتي يتلا ةيفوصلا ةلدأ نم نأ قبس

 نبا نع ءاملعلا قافتا اولقن دقو «ةيفوصلا ةفاكو ءءاملعلا روهمج لوق وه

 نع باوجلاو «ءاملعلا ذاوش الإ هتومب لقي مل هنأو «قبس امك يوونلاو حالصلا

 ظ :هوجو نم كلذ

 دالبلا عيمج يف نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ءاملعلا لاوقأ رصح ةبوعص ١-

 : ةيمالساإلا

 اذه نأب لوقلا نإف «ريغلا ىلع أرجتو «هنم ىوعد ىه امنإف كلذ لوقي نمو 2

 رصحو «نيرخأتملاو نيمدقتملا لاوقأ عبتت ىلإ جاتحي روهمجلا لوق وه لوقلا

 عابتأ نع لقنلا نأ ليلدب «هيلإ لوصولا رسعي امم اذهو «مهفلاخ نمو «مهلاوقأ

 نسح : يف هتمجرت رظنا .ه807 ةنس يفوت .«ثيغملا حتف اهحرشو «ةيفلألاو «نازيملا-<

 .,7 54 / : مالعألاو 4/١ 27١ : ةرضاحملا

 ١6"١. :ص ةرهازلا بكاوكلا (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نع ىه تالوقنلا امئإو ءاّردان نوكي داكي ةلأسملا هذه ىف ةلضفملا نورقلا

 : نيعم رصع وأ نيعم دلب يف نوكي دق روهمجلا -1

 نمم وأ ؛ةيفوصلا نم ةعومجم نيب نوكي دق هنوركذي يذلا روهمجلا نإ مث

 نأ انملع اذإ اًصضوصخ «ةلوقملا هذه لهجي ميلاقألا نم هريغ نوكيو «ةلوقملا

 وأ خيشلا اذهل ترج يتلا تاياكحلاو صصقلا درجم ىلإ عجار وه امنإ اهتابثإ

 .كاذ

 : نيك رضخلا ءاقب يف اوفلتخا دق مهسفنأ ةيفوصلا نأ -"

 ةايح يف اوفلتخا مهدجن ةلأسملا هذهب نينتعملا ةيفوصلا لاوقأ انعبتت اذإ

 «لاثملا ملاع يف ناك رضخلا دوجو نأ ىلإ بهذي ناك نم مهنمف ء«رضخلا

 «ناسنإ ال ماقم هنإ لوقي نم مهنمو « طسبلا لاح نع ةرابع وه لوقي نم مهنمو

 نم فالتخالا اذه لصح اذإف «هنامز رضخ نوكي نأ عيطتسي فراع لك نأو

 نحنو «مهريغ عامجإ نع كيهان ةيفوصلا عامجإ ىوعد لطب مهسفنأ ةيفوصلا

 اولاق ءاملعلا نم اًريثك نأ اندجو رضخلا تومب لاق نم ةلوقم ىلإ انرظن اذإ

 فوسو «سانلا نم ذاوش مهيلع قلطن فيكف «نيرخأتملاو نيمدقتملا نم هتافوب

 اوبهذ نيذلا امأو » : ريثك نبا لاق :رضخلا ةافو ىلإ بهذ نمم اًضعب ضرعأ

 نبا نيسحلا وبأو «''”يبرحلا ميهاربإو «يراخبلا مهنمو :تام دق هنأ ىلإ

 اًباتك هيف فنصو كلذل رصتنا دقو «يزوجلا نبا جرفلا وبأ خيشلاو «'"”ىدانملا

 «لبنح نب دمحأ مامالا باحصأ ةلج نم مالعألا دحأ «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ :وه )١(

 كسانمو «ثيدحلا بيرغ :هبتك نم ؛ماكحألاو ثيدحلاب اًفراع ناك ءورم نم هلصأ

 .١77/1:مالعألاو ,*707/17-10/7:ريسلا :رظنا .580 :ةنس يفوت «جحلا

 -نم «ثيدحلاو ريسفتلاب ملاع «ىدانملا نبا نيسحلا وبأ دمحم نب رفعج نب دمحأ :وه (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نورثكألاو » : يسولألا لاقو «'!'6 رضخلا ةلاح حرش يف رظتنملا ةلاجع :هامس

 .(70 هتافو ىلع نيثدحملا نم

 :هتوم ةلدأ : اًثلاث

 ١- ةيلقنلا ةلدألا :

 ةروسا نودي ْمُهَه تي يأ ٌدْلْمْلا َكِنم نم ِرَشِل اَلَمَج اَمَوإ» :لوألا

 ال مومعلا اذه يف لخد دقف اًرشب ناك نإ رضخلاف »7 : ريثك نبا لاق [" 4 :ءايبنألا

 «تبثي ىتح همدع لصألاو .حيحص ليلدب الإ هنم هصيصخت زوجي الو ةلاحيم

 لاقو «"”هلوبق بجي موصعم نع صيصختلا ىلع ليلد هيف ام ركذي ملو
 كلذ نم مزليف «رشب لك معت يىفنلا قايس يف ةركن (رشبل) :هلوق » : يطيقنشلا

 نيع نم برش ناك ولف «هلبق نم رشب رضخلاو «هلبق نم رشب لك نع دلخلا يفن
 وه يذلا رشبلا كلذل لعج دق هللا ناكل ةمايقلا موي ىلإ اًدلاخ اّيح راصو ةايحلا
 .'دلخلا هلبق نم رضخلا

 دم َةَمَكِحَو ٍبككح ني مُكتبَتا 1مل نينا قس هَل َدَحأ ْدإَو : يناثلا
 كلك 1ع ٌمْدَمكَو صرف لآ ُئْيْسَتلَو دي نول كمت ان ٌقَزَصُم لور مكة
 لاق «[١4:نارمع لآ ةروس] 4َنِدِهدَشلا َنْي مُكَمَم اَنأو أوُدَبْعَأك َلاَك انررفَأ ْأولاَك قرَصِإ

 يح ناك ولف «قاثيملا اذه يف لخد دقف اّيلو وأ اّيبن ناك نإ رضخلاف » : ريثك نبا
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 -51"1 /164 : ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .5”77:ةنس يفوت «فيناصتلا ريثك ناك «دادغب لهأ-

 .١٠ا//١ :مالعألاو "5

 )١( :ةياهنئلاو ةيادبلا ”/ 550.

 نب يلع :ءالؤه ريغ هتومب لاقو ء” : ص فينملا رانملا :رظناو «599 /” :نايبلا حور (0)

 وبأو «رصان نب لضفلا وبأو «يدابعلا رهاط وبأو «يسرملا لضفلا يبأ نباو ءاضرلا ىسوم

 .0 48-4: ص رضنلا رهزلا :رظنا .شاقنلا نيسحلا نب دمحم نب ركب وبأو «يبرعلا نب ركب

 .556 /” :ةياهنلاو ةيادبلا ()

 ١557/85. :نايبلا ءاوضأ (5)



 هللا لزنأ امب نمؤي «هيدي نيب نوكي نأ هلاوحأ فرشأ ناكل ٍكَي يبنلا نمز يف

 لزن اذإ تكلا ميرم نب ىسيع اذهو ...هيلإ ءادعألا نم دحأ لصي نأ هرصنيو «هيلع

 .206 اهنم جرخي ال ةرهطملا ةعيرشلا هذهب مكحي نامزلا رخآ يف

 كردي مل هنأو «تيم هنأ نوققحملا هيلع يذلا باوصلاو » :ةيميت نبا لاقو

 دهاجيو «هب نمؤي نأ هيلع بجول هلي يبنلا نمز يف اًدوجوم ناك ولو «مالسإلا
 «ةنيدملاو ةكم يف نوكي ناكلو «هريغ ىلعو هيلع كلذ هَّللا بجوأ امك «هعم

 هب ىلوأ نيدلا ىلع مهتناعإو مهعم داهجلل ةباحصلا عم هروضح نوكي ناكلو

 ةمأ ريخ نع اًيفتخم نكي ملو .مهتنيفس مهل عقريل رافك موق دنع هروضح نم
 ."”( مهنع بجتحي ملو نيكرشملا نيب ناك دق وهو «سانلل تجرخأ

 اهيف ملكت يتلا ةليللا نم ةنس ةئام سأر ىلع هنأب كي هرابخإ :ثلاثلا

 ناك ولف «ةليللا كلت اهيلع وه نمم دحأ ضرألا هجو ىلع قبي مل ثيدحلاب

 نبا ءاج ام كلذ ليلدو «ةروكذملا ةئاملا دعب رخأت امل ضرألا يف اًّيح رضخلا

 يبنلا ماق ملس املف هتايح رخآ يف ءاشعلا ةالص ِةِكَي يبنلا ىلص :لاق اهب رمع

 وه نمم ىقبي ال اهنم ةنس ةئام سأر ىلع نإف هذه مكتليل مكتيأرأ » :لاقف هك

 ." "0 دحأ ضرألا رهظ ىلع مويلا

 ةأيح ىوعد رباد عطقت حاحصلا ثيداحألا هذهف » :يزوجلا نبا لاق

 نونظملا وه امك ل هّللا لوسر نامز كردأ دق نكي مل نإ رضخلاف ...رضخلا

 اذهف هنامز كردأ دق ناك نإو «لاكشإ الف عطقلا ىلإ ةوقلا يف يقتري يذلا

 هنأل اًدوجوم ال اًدوقفم نآلا نوكيف «ةئس ةئام دعب شعي مل هنأ يضتقي ثيدحلا

 بجي حيحص ليلدب تبثي ىتح هل صصخملا مدع لصألاو «مومعلا يف لخاد

 .17/7"51 :ةياهنلاو ةيادبلا )1١(

 .174 ١/ : ةباصالا :رظناو /١١/ 2٠١١ :ىواتفلا عرمجم )030

 .107707 :ملسمو ١250:ح يراخبلا هجرخأ 49
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 ©!( هلوبق

 ال ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا ١ : ردب موي لاق هنأ ٍةِْكَي يبنلا نع تبث : عبارلا

 دبعت ال ١ :ِكَي هلوق هنم دهاشلا لحمو » : يطيقنشلا لاق "© ضرألا يف دبعت

 ...( ضرألا يف كل ةدابع عقت ال : ىنعمب وهف «يفنلا قايس يف لعف « ضرألا يف

 يف دبعت ال ةباصعلا هذه كلهت نإ » : هِي هلوق ىنعم نأ تملع اذإف » :لاق مث

 همومعب لمشي يفنلا كلذ نأ ملعاف «ءضرألا يف كل ةدابع عقت ال يأ ؛ ضرألا

 هللا نإف ضرألا يف اّيح هدوجو ريدقت ىلع هنأل «ضرألا يف اّيح رضخلا دوجو

 نأل «مالسإلا لهأ نم ةباصعلا كلت كاله ضرف ىلع ولو «ضرألا يف دبعي

 دن ضرألا يف هَّللا دبعي وهف اًيح ماد ام رضخلا

 قلو يبنلا يتأي نأ هيلع بجول اًّيح رضخلا ناك ول» : ةيميت نبا لاقو

 هذه كلهت نإ مهللا ١ :ردب موي ٌةَِك يبنلا لاق دقو «هنم ملعتيو هيدي نيب دهاجيو

 نيفورعم «اًلجر رشع ةثالثو ةئام ثالث اوناكو «« ضرألا يف دبعت ال ةباصعلا

 ."*”6 ؟ظئنيح رضخلا ناك نيأف مهلئابقو مهئابآ ءامسأو مهئامسأب

 نم انيلع هَّللا صقف ربص ناك ىسوم نأ انددو » : كَم يبنلا لاق : سماخلا

 نكي مل هنأ معز نم هب لدتسا امم اذهو » : رجح نبا ظفاحلا لاق 20( امهربخ

 رباكأ ضعب هبحصي نأ نكمأل اًدوجوم ناك ول ذإ اًدوجوم ةلاقملا هذه ةلاح

 .0:ىسوم ىأر امم اًوحن هنم ىريف ةباحصلا

 ) )1١:ةياهنلاو ةيادبلا ؟/7/١؟.

 :حملسم حيحص (؟) ١119.

 ) )90:نايبلا ءاوضأ 5//17؟١7.

 ) ):5.58:ص فينملا راثملا

 ) )60:ح يراخبلا هجرخأ 49717

 ) )5:ص رضنلا رهزلا 55.
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 : ةيلقعلا ةلدألا -1

 نم ليلدلا امأ» :ميقلا نبال فينملا رانملا يف امك يزوجلا نبا لاق

 : هجوأ ةرشع نمف الكا رضخلا توم ىلع لوقعملا

 : نيهجول دساف اذهو هبلصل مدآ دلو هنإ لوقي هتايح تبثأ يذلا نأ : اهدحأ

 تاداعلا يف ديعب اذه لثمو ...ةنس فالآ ةتس نآلا هرمع نوكي نأ :امهدحأ

 .رشبلا قح يف عقي نأ

 هنأو ءاومعز امك هدلو دلو نم عبارلا وأ «هبلصل هدلو ناك ول هنأ : يناثلا

 لوطلا يف طرفم لب انتقلخ ىلع تسيل ةقلخلا كلت نإف «نينرقلا يذ ريزو ناك

 هنأ ِةكي ِهَّللا لوسر نع فتك ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو «ضرعلاو

 ركذامو «'''( دعب صقني قلخلا لزي ملف اعارذ نوتس هلوط مدآ هَّللا قلخ » :لاق

 .سانلا مدقأ نم وهو ةميظع ةقلخ ىلع هآر هنأ رضخلا ىأر نمم دحأ

 اذه لقني ملو ةنيفسلا يف هعم بكرل حون لبق رضخلا ناك نإ : ثلاثلا هجولا

 ظ .دحأ

 ناك نم تام ةنيفسلا نم لزن امل اًحون نأ ءاملعلا قفتا دق هنأ : عبارلا هجولا

 : ىلاعت هلوق اذه ىلع ليلدلاو «حون لسن ريغ قبي ملو «مهلسن تام مث «هعم

 ناك هنإ لاق نم لوق لطبي اذهو «[77:تافاصلا ةروس] #َنيِواَبْلأ ره متيرد انلعجو 9#

 .حون لبق

 نيح نم شيعي مدآ ينب نم اًرشب نأ اًحيحص ناك ول اذه نأ : سماخلا هجولا

 تايآلا مظعأ نم اذه ناكل «حون لبق هدلومو ء.رهدلا رخآ ىلإ دلوي

 تايآ مظعأ نم هنأل ,.عضوم ريغ يف اًروكذم نآرقلا يف هربخ ناكو «بئاجعلاو

 اًماع نيسمخ الإ ةنس فلأ هايحأ نم ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو ؛ةيبوبرلا

 )١( :ملسمو 25771/:ح يراخبلا هجرخأ 184١.
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 ام :ملعلا لهأ ضعب لاق اذهلو ءرهدلا رخآ ىلإ هايحأ نمب فيكف «ةيآ هلعجو
 .ناطيش الإ سانلا نيب اذه ىقلأ

 كلذو «ملع الب هللا ىلع لوق رضخلا ةايحب لوقلا نأ :سداسلا هجولا

 ظ : نآرقلا صنب مارح

 لدل ةتباث تناك ول هتايح نإف :ىلوألا امأو ءهرهاظف :ةيناثلا ةمدقملا امأ

 ةايح هيف نيأف ىلاعت هّللا باتك اذهف «ةمألا عامجإ وأ ةنسلا وأ نآرقلا اهيلع

 ءالؤهو « ؟هجوب كلذ ىلع لدي ام اهيف نيأف ٍدلكي هَّللا لوسر ةنس هذهو «؟رضخلا

 .؟هتايح ىلع اوعمجأ له ةمألا ءاملع

 ةلوقنم تاياكح هتايح ىلإ بهذ نم هب كسمت ام ةياغ نأ :عباسلا هجولا

 اهب فرعي ةمالع رضخلل له بجعلا هَّلل ايف ءرضخلا ىأر هنأ اهب لجرلا ربخي

 قيدصت زوجي ال هنأ مولعمو «؟ رضخلا انأ :هلوقب رتغي ءالؤه نم ريثكو ءهآر نم

 .؟بذكي ال قداص هل ربخملا نأ يئارلل نيأف هللا نم ناهرب الب كلذ لئاق

 ملو نمحرلا ميلك نارمع نب ىسوم قراف رضخلا نأ :نماثلا هجولا

 ىضري فيكف «178:فهكلا ةروس] «َكينيَو نيب قاري اًده :هل لاقو «هبحاصي
 ةعيرشلا نع نيجراخلا دابعلا ةلهجب عمتجي مث «ىسوم لثمل هتقرافمب هسفنل

 نم نوفرعي الو ءملع سلجم الو «ةعامج الو ةعمج نورضحي ال نيذلا

 يناصوأو ءرضخلا ينءاجو ءرضخلا لاق :لوقي مهنم لكو «!؟ائيش ةعيرشلا

 ال نمو لاهجلا ةبحص ىلع روديو ىلاعت هّللا ميلك قرافي هل اًبجع ايف ءرضخلا

 .يلصي فيك الو ءأضوتي فيك فرعي

 : لاق ول ءرضخلا انأ :لوقي يذلا نأ ىلع ةعمجم ةمألا نأ :عساتلا هجولا

 يف هب جتحي ملو «هلوق ىلإ تفتلي مل ءاذكو اذك :لوقي كي ِهَّللا لوسر تعمس
 اذه لوقي وأ هعياب الو لكي هللا لوسرلا ىلإ تأي مل هنإ :لاقي نأ الإ «نيدلا

 .هيف ام رفكلا نم اذه يفو ءهيلإ لسري مل هنإ :لهاجلا
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 هّللا ليبس يف هطابرو «رافكلا هداهج ناكل اّيح ناك ول هنأ : رشاعلا هجولا

 لضفأ ةمألا هداشرإو «ةعامجلاو ةعمجلا هروضحو «ةعاس فصلا ىف هماقمو

 مظعأ نم الإ اذه لهو «تاولفلاو رافقلا يف شوحولا نيب هتحايس نم ريثكب
 .'7؟.ل بيعلاو هيلع نعطلا

 : هتايحب لاق نم ةلدأ ىلع درلا :اًعبار

 نم دودرم ...ةيزعتلا راثآب رضخلا ةايح ىلع لالدتسالاو : يطيقنشلا لاق

 : نيهجو

 ىكحو » :هريسفت يف ريثك نبا لاق حيحص دنسب كلذ تبثي مل هنأ - لوألا

 وه لامو «نيلوق ةمايقلا موي ىلإ مث «نآلا ىلإ رضخلا ءاقب يف هريغو يوونلا
 ءاجو «مهريغو فلسلا نع تاياكح كلذ يف اوركذو ؛هئاقب ىلإ حالصلا نباو

 ةيزعتلا ثيدح اهرهشأو «كلذ نم ءيش حصي الو «ثيداحألا ضعب يف هركذ
 77( فيعض هدانسإو

 الو القع كلذ نم مزلي ال حيحص ةيزعتلا ثيدح نأ ضرف ىلع هنأ - يناثلا

 ريغ نوكب نأ زوجي لب ٠ ءرضخلا وه يزعملا كلذ نوكي نأ اًنافرع الو اًعرش

 وه كسري هَّنِإ وم <: : مهيف هللا لاق نيذلا مه نجلا نأل « « نجلا ينمؤم نم رضخلا
 1 ل را ساس 2 ررغ 7

 وه يزعملا كلذ نأ ىوعدو «[77:فارعألا ةروس] # مهنورت ال ثيح ْنِم مليِفو
 0« ليلد الب كح رضخلا

 دقو «ءيش اهنم حصي ال ةلطاب اهلكف هتايحب لوقت يتلا ةلدألا يقاب امأو

 ثيداحألا كلت يزوجلا نبا لقن :مهصوصن ضعب كيلإو «ءاملعلا اهفعض

 .الا/-ا/” : ص فينملا رائملا )١(

 .1845 /6 : ريثك نبا ريسفت )١(

 .1757/5 :نايبلا ءاوضأ 6«*)
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 .( ةلطاب ثيداحألا هذه :لاق مث ال تاعوضوملا » :هباتك ىف اهديناسأب

 ءايسنألا نم دحأ عم رضخلا عامتجا تبثي الو ( : ؟7ةيحد نب باطخلا وبأ لاقو

 حصي ال هتايح يف درو ام عيمجو ءامهربخ نم ىلاعت هللا صق امك ىسوم عم الإ

 .هتلع ركذي الو ربخلا يوري نم كلذ ركذَي امنإو «لقنلا لهأ قافتاب ءيش اهنم

 "00 ثيدحلا لهأ دنع اهحوضول امإو ءاهفرعي ال هنوكل امإ

 .«بذك اهلك «هتايحو رضخلا اهيف ركذي يتلا ثيداحألاو » : ميقلا نبا لاقو

 لاق مث ثيداحألا كلت ريثك نبا لقنو «''””6دحاو ثيدح هتايح يف حصي الو

 .مويلا ىلإ هتايح ىلإ بهذ نم ةدمع يه تاياكحلاو تاياورلا هذه» :اهنع

 ."”« نيدلا يف ةجح اهلثمب موقت ال ءاّدج ةفيعض ةعوفرملا ثيداحألا نم لكو

 :هئاقلم قلعت ام امأ

 نم رضخلا ةأيحعب نيلئاقلاو ةيفوصلا اهدروي يتلا ةريثكلا تاياكحلا

 هلذهو , مهدنع نيك رضخلا توم مدعل « ىهتنت ال ةريثك للعلا رضخلاب عامتجالا

 نع هدورو درجمل هب نوجتحي يذلا .يوقلا مهليلدو .مهتدمع يه تاياكحلا

 خيشلا اذه مهتا دقف قدصي مل نم نأو .هقيدصتب نيرخآلا مزليف «دباع وأ خيش

 بضغل ضرعم هنأو «مهتاينو مهنيد يف مهمهتاو هّللا ءايلوأ براحو «بذكلاب

 .فوخلا نم ةلاح ئف تاياكحلا هذهل عمتسملا شيعيف .مهبذك نإ هتقمو هللا

 ١وال-١وه/١ )١(

 «ثيدحلل ظفاح خرؤم بيدأ «يبلكلا ةيحد نب باطخلا وبأ ؛ يلع نب نسحلا نب رمع .وه 00

 ءرصمب رقتساو «ناسارخو قارعلاو ماشلاو شكارم ىلإ لحر «سلدنألاب هتبس لهأ نم
 .44/0 :مالعألاو 217١/5 :بهذلا تارذش :ىف هتمجرت رظنا .ه"77“ ةئس ىفوت

 . اال: ص فيئملا راثملا ()

 .777/” :ةياهنلاو ةيادبلا (0)
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 هوجول لطاب هيلإ اوبهذ يذلا اذهو «!!رضخلا انأ :لوقي نم لكب قيدصتلا

 :اهنم ةريثك

 ١- هعامس وأ ءيش ةيؤر نم هيعدي اميف ْةَِي لوسرلا ريغ قيدصت بجي ال :

 الإ هتيؤر وأ هلوق يف موصعم دحأ سيل هنأ هللا مهمحر ءاملعلا نيب دق

 بجي الف «هيلع سبلي وأ ءئطخي وأ «بذكي دقف هادع ام امأو لَك لوسرلا
 ذاعيشلا رهشت امبرو ؛ : يزوجلا نبأ لاق :مهصوصن ضعب هذهو «دلوق قيدصن

 ءايشألا بجععأو «رضخلا انأ ضعبل نيمهتملا ضعب لاق امبرو «هملكف صخشل

 اًياتك تعمج دقو «اهب هفرعن ةمالع هيف انل سيلو رضخلا انأ لئاقلا قدصي نأ

 ثيداحألا هذه هيف تركذو ءرضخلا لاح حرشب رظتنملا ةلاجع هتيمس

 ام امأو ) : ةيحد نب باطخلا وبأ لاقو «'''« اهأطخ تنيبو اهرئاظنو تاياكحلاو

 ال اًضخش ىقلي نأ لقاعل زوجي فيك «هنم بجعتي امم وهف خياشملا نع ءاج

 ."7(هقدصيف «نالف انأ :هل لوقيف «هفرعي

 نم اًريثك نإف «يناطيشلا لخدملا اذه ةسيسدب ةريبك ةفرعم ةيميت نبالو

 هنأ ةقيقحلاو الكا رضخلا هنأ بسحيو «ىأر اميف اًقداص نوكي نيحلاصلا

 نم ىأر سانلا نم ريثكو » :ةيميت نبا لاق :ققَكا رضخلا ةيصخشب سبلت ناطيش
 هذهب بذكي نم سانلا نم راص مث ءاّينج ناك امنإو ءرضخلا انأ ينإ :لاق
 ةايحب نوعطقي اهقدص اوفرع دق نيذلاو ءهرضخلا تومل اًراكنإ «تاياكحلا

 ءرضخلا انأ ينإ :لاق نم اوأر نيذلا نإف «ئطخم نيتفئاطلا الكو ءرضخلا

 .رضخلا هنأ مهنظ يف اوأطخأ نكل «تارتاوتم تاياكحلاو ءنوقداص نوريثك

 «عضوملا اذه هنع قيضي ام ةقداصلا تاياكحلا نم كلذ يفو ...اًينج ناك امنإو

 امنإو رضخلا هنأ هنظ يف طلغ هنأو ءرضخلا هنأ نظو اًصخش ىأر نم قدص نيبي

 88/١. :مظتنملا )1١(

 .5":ص رضنلا رهزلا (9)



 «د117 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 وأ رمع وأ ركب وبأ وأ دمحم وأ ىسوم وأ حيسملا انأ :لوقي دقو ءاّينج ناك

 ."'"( عقو دق اذه لكف «نالف خيشلا

 امو «مهتاياكح ىف نوركذي مهو» :هلوقب مهبذك ريثك نبا حضفيو

 فرعيو «مهيلع ملسيو «مهيلإ يتأي رضخلا نأ : مهخياشم ضعب نع هنودنتسي

 ميلك «نارمع نب ىسوم فرعي ال اذه عم وهو .مهلاحمو مهلزانمو مهءامسأ

 هنأب هيلإ فرعتي ىتح ؛هاوس نم ىلع نامزلا كلذ يف هلا هافطصا يذلا هّللا

 2"( ليئارسإ ينب ىسوم
 «رصحت نأ نم رثكأ رضخلا نع نيحلاصلا تاياكحو » : يطيقنشلا لاقو

 كلذ لك «ةيعدألا ضعب امهنع نووريو «ةنس لك سايلإو وه جحي هنأ مهاوعدو
 نم ضعب نع تاياكح هبلاغ نأل ءاّدج فيعض كلذب نيلئاقلا دنتسمو «فورعم

 فيعض اهلكو «هريغو سنأ نع ةعوفرم ثيداحأو «تامانمو «حالصلا هب نظي

 ." "( ةجح هب موقت ال

 ١- رضخلاب عامتجالا نم ةموعزملا ةعفنملا يف قيقحتلا :

 نم «ةاتكا رضخلاب عامتجالا نم ةلصاحلا ةعفتملا يه ام :لاؤس انهو

 نبا لاق «ةيويند الو ةينيد ةعفنم ال اوديفتسي مل مهدجي مهل أرقي وأ مهدهاشي

 ىوعدلا هذهب اوديفتسي مل مهنأ عم رضخلا ةايح مهنم ريثك ىعدي امكو » : ةيميت
 نايرج ىعدي نأ كلذ ىعدي نم ةياغ امنإو «مهايند يف الو مهنيد يف ال ةعفنم

 47« ءالؤه لثم يدي ىلع هّللا هردقي ام ضعب

 لسوتلا يف ةليلج ةدعاقو ١/117 3١« :ىواتفلا عومجم :رظنا 297/١ :ىواتفلا عومجم (61)

 ١٠١54« /١:ةيوبنلا ةنسلا جاهنم و ,. 5/١ :ىرواتفلا عومجم و ١1١2:ص ةليسولاو

 عغ9ا/ /” 2””ا//١ :ىراتفلا عومجم :رظناو

 .5057/7:ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 7١. /” : يبهذلل ةلبانحلا تاقبط ليذ : ءاملعلا صوصن نم اًضيأ رظناو ١55« /4 :نايبلا ءاوضأ 6(*)

 .5517/4 :ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (5)



 : رضخلاب عامتجالا ىوعد اهترج يتلا بئاصملا -'؟

 ضعب اهب قطن ءايالبو تافارخ ىلإ رج ع2 رضخلا ةايحب داقتعالا
 ام لك نأ ةيفوصلا رثكأ معزي نأ ىلإ لاحلا لصو ىتح «ةيفوصلا نم نيناجملا

 ليلا رضخلا ةايحب داقتعالا ىدأ دقو ءرضخلا نم هنوعمسي مهمولع نم هنولقني

 اوكربتيلو «مهل وعديل هنع مهثحبو ءرضخلل سانلا نم ريثك سامتلا ىلإ
 تاذب كربتلا وهو عرشلا هصخ ام الإ اعرش عونمم تاوذلاب كربتلاو .هدسجب

 ديلا رضخلا نأ اومعزف «تافارخو ريطاسأ كلذل اوعرتخا دقو هِةِكَك يبنلا

 كرحتي هينيع ؤبؤب نأ كلذو ةمالع هل نأو «ءارقفلا يزب اًيفختم تم سانلا عم يلصي

 ."'"”اهل مظع ال ىنميلا ديلا ماهبإ نأو !قبئزلاك

 اهيف تعقو يتلا بئاصملا هذه نم اًئيش ةيلذاشلا نم وهو قورز لقن دقو

 بيغلا لاجر ىرت اهنأ تعدا ةفئاط » :لوقيف ؛هرصع يف ةيفوصلا قرطلا ضعب

 اهيلع سبلت وأ اًحارص اًيذك امإ «رومأب كلذ يف ربختو «.هلاثمأو فكا رضخلا نم

 ."'”( اهريغ تكلهأ امبرو «نيكلاهلا يف تكلهف «هوحنو يناطيش لايخب رمألا

 :ةيرضخلاو رضخلا ةلزنم ةلأسمب قلعتي ام امأ

 دق هنأو ءاّيبن ناك تيكا رضخلا نأ نم فلسلا بهذمل ريرقت نم قبس ام نإف

 ءرضخلا ةيالو يف مهتالاغمب قلعتت لئاسم نم هوررقو هولاق ام لك لطبي تام

 رشابملا يقلتلاو يحولاب لاصتاو «فيرشتو ةناكم نم ءايبنألل ام هلو يبن وهف
 ام لكو «ءايبنألا نم هريغل ةلصاحلا يحولا عاونأو كلملا قيرط نعوأ هَّللا نع

 ةوبنلا نأل «هب هبشتلل مهيعس لطب كلذ ررقت اذإو «هقح يف زوجي ءايبنألل زوجي

 .ةبستكم تسيلو هللا نم ةبه

 ) )1١:يسولآلل يناعملا حور :رظنا 7/١6؟7.

 ديرملا ةدع (؟) ص:"٠١.



 هلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ءايلوألا بتارم نم ةبترمو ماقم اهنأ نم هوررق امو ةيرضخلاب قلعتي ام امأو

 مالكو ةنسلاو باتكلا يف درت مل ةلزنم ثادحال مهنم ةعدبو «لطاب اذهف

 ىرخألا ةعدتبملا بتارملا لثم يهو «نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا

 بتارم اهولعجو ءاهب اوصتخا يتلا تايمسملا نم اهريغو .,ثرغلاو بطقلاك
  !؟ءادتقالاو ميظعتلا قحتست

 نأو ءاّيلو ناك تكا رضخلا نأ ىلع ينبم هوعدا يذلا ةيرضخلا ماقم نإ مث

 نإ مث «يبن فلا رضخلاف لطاب اذهو ءناسحإلاو ناميإلا ماقمك ةيرضخلا

 ةريره يبأأ نعف لي يبنلا كلذ ركذ دقو «ةيالولاب قلعتي ال ببسل رضخلاب هتيمست

 نم زتهت يه اذإف ءءاضيب ةورف ىلع سلج هنأل رضخلا يمس امنإ) :اًعوفرم
 .2”( ءارضخ هفلخ

 يبن هنأ نم فلا رضخلا يف قحلا بهذملا نيبتي بلطملا اذه ةياهن يفو
 للا نم نذإ نع الإ فرصتي الو ءهنم ملعلاو يحولا ىقلذي هَّللا نم لسرم

 امك ءهصخت ةعيرش لب .هتعباتمب رومأم سيلو «ةتكا ىسومل عبات ريغ يبن هنأو

 هتيؤر يعدي نم نأو «مدأ ينب تومي امك تام هنأو ءهصخت ةعيرش افلا ىسومل

 مهنم ذخؤي ام لكو ,ءنجلا وأ سنإلا نم ناطيش ىأر دق هنأ وأ ءبذاك امإ وهف

 .هعابتا زوجي ال «لطاب

 ةيادبلا :رظنا ىرخأ بابسأ ركذو :١9/57" يرابلا حتف :رظناو ١5١23:ح يراخبلا (0)

 .7 15/7 : ةياهنلاو
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 فشحلا قيرط نع يفلتلا ىوعد

 بابسأو «ةيلذاشلا ةقيرطلا ىف فشكلا ةلزنم :لوألا بلطملا

 .هتيصوصخو .هلوصح

 باتكلا عم فشكلا ضراعت نم ةيلذاشلا فقوم :يناثلا بلطملا

 .ةنسلاو

 .ىوعدلا هذه دقن ثلاثلا بلطملا



- 
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 يل 0
 ىصسموزل) ندا سكش)

 ييايياوي رص نودوكحح جتا تا جوالك



 يلج يولإال رج

 : ىسيموز»» سد سس
 اضف

 «00 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةيلذاشلا ةقيرطلا ىف فشكحلا ةلزنم

 :فشكلا فيرعت :الوأ

 ةسارفلاو فشكلا فيرعت نيب اًئيب اًقرف دجن ال ةيلذاشلا بتكل عوجرلا دنع

 ملكت امل اذلو «ةرابعلا يف فالتخالا امنإو «دحاو ىنعمب اهلك لب «ماهلالاو

 رون يه٠ :لاقف اهفرعو «هيف ةسارفلا ثحابم لخدأ فشكلا نع ليزيغم نبا

 ىريف نيعلا ىلإ ذفنيو ؛هل رطخ امك نوكيف ءيشلا هل رطخيف بلقلا يف هّللا هفذقي
 نع قئاقح» هباتك يف ىسيع رداقلا دبع عنص كلذكو «'''0هريغ ىري ال ام
 ةفيرعت ةرشابم هدعب دروأ مث «فشكلا » ناونعب اًمحبم دقع دقف ©«فوصتلا

 وأ «بلقلا ىلع مجهي رطاخ يه :ةسارفلا ١:لاقف «ةبيجع نبا دنع « ةسارفلا )

 .""(بلقلا افص اذإ اًبلاغ ئطخي ال هيف ىلجتي دراو
 دبع لوقي ثيح فشكلل هفيرعت نع فلتخي ال هقاس يذلا فيرعتلا اذهو

 ؛ىلاعت هللا ىلإ مهريس يف نيكلاسلل لصحي رون :فشكلاو » : ىسيع رداقلا

 كلذ دعب دروي مث 2" "«ةداملا بابسأ مهنود ليزيو «سحلا باجح مهل فشكي

 يف اجن ىفطصم لاقو «'*””فشكلل هفيرعت نع فلتخي ال يذلا ماهلالا فيرعت
 :وه ةقيقحلا .لهأ حالطصا يفو «باجحلا عفر :ةغل فشكلا » :هفيرعت

 اًدوجو ةيفخلا رومألاو «ةيبيغلا يناعملا نم باجحلا ءارو ام ىلع عالطالا

 . ”(اًدوهشو

 .١8:ص فوصتلا دعاوق يف قورز عنص كلذكو 2«55١:ص ةرهازلا بكاوكلا )١(

 .7778 :صص فوصتلا نع قئاقح :رظنا 238 :صص :فوشتلا جارعم (0)

 .8”77 :ص :فوصتلا نع قئاقح (9)

 ."07:ص فوصتلا نع قئاقح :رظنا (5)

 تافيرعتلا : رظنا «يناجرجلا فيرعت نم ذوخأم فيرعتلا اذهو :277١ ص رارسألا فشك (5)

 5١. 0 : ص



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا « 31

 ريغ نم بولقلا ىلع ضيفي يذلا وهو » :يندللا ملعلاب اًضيأ ىمسيو
 ."'”( يندللا ملعلا انتآو ١ :يلذاشلا ءاعد نم ناكو «''”(ملعت الو باستكا

 «يرورض ملع» :وه هلوقب صاوخلا يلع هفرعي مهدنع فشكلا ةقيقحو

 نع هعفدي ردقي الو «ةهبش هعم لبقي ال .هسفن يف هدجيو .فشاكملل لصحي

 نوكي دقو «هسفن يف هدجي ام ىوس هيلإ دنتسي اًليلد كلذل فرعي الو .هسفن

 لسرلاب صاخ اذه نكل ؛فشاكملل لصحي يهلإ لجت لوصح نع اًرداص اًضيأ
 ."7( ءايلوألا لمكو

 هّللا ملع نع يلاعفنا لاثم وه يلولل لصاحلا فشكلا نأ ىلإ نوبهذيو

 ملعو «يتاذ يقيقح هللا ملعف «همالكو هتردق نع راثآو «هنع ساكعناو

 .'7ىلاعفتا ىلاثم ىضرع فشاكملا

 : فشكلا ماسقأ : اًدناث

 ءالطاب نوكي دقو اًّقمح نوكي دق رطاخلاو «رطاخ نع ةرابع مهدنع فشكلا

 ىلع درت يتلا رطاوخلا اومسق دقف ءرطاوخلا كلت نيب قيرفتلا يف ةقيرط مهلو

 .اًماهلإو اّيحو ربتعي ام اهماسقأ نم اودعو «ماسقأ ةعبرأ ىلإ دبعلا

 .يكلمو «يناسفنو «ةطساو الب ينابر :ةعبرأ رطاوخلاو» :قورز لاق

 .عوضوملاو ؛ةهجلا ثيح نم رطاوخلا كلت نيب اوقرفو «'”'« يناطيشو

 اهتاهج رابتعاب رطاوخلا مث : قورز لاق :ةهجلا نم قرفلا ثيح نمف :ةفصلاو
 باطخلاو .هفلخ نم سفنلاو «هراسي نع ناطيشلاو «نيميلا نع كلملا :ةعبرأ

 )١( ممهلا ظاقيإو «١/589:ديدملا رحبلا رظناو «5887/ :ديدملا رحبلا ص:556٠.

 :ص رارسألا ةرد :رظنا دمحلا بزح ىف لاق (؟) 5/.

 .4١١:ص رردلاو رهاوجلا هرفإ

 .5/١١٠:ديدملا رحبلا :رظنا (:4)

 .44 :ص قارشإلا مكح نيناوق :رظناو «37 :ص فوصتلا دعاوق (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 نبا لاق :عوضوملا نم قرفلا ثيح نمو ,'""(همامأ نم هيتأي يهلإلا

 هَّللا نم هنأ ملعاف هللا ىلع لابقإلا ىلع كلدي باطخلا تدجو نإف » : هويلع

 باتكلل اًملاخم هتدجو نإو .كلملا نم هنأ ملعاف ةعاطلا ىلع كلدي هتدجو نإو

 ."”(ناطيشلا نم هنأ ملعاف ةنسلاو

 الو «حزحزتم ال ينابرلاف »:قورز لاق :ةفصلا نم قرفلا ثيح نمو

 سبي يناسفنلاو «حارشناو ةدورب ينابرلا بقعيو ...يناسفنلاك .لزلزتم

 «ةرارح هبقعت يناطيشلاو ...ناددرتمف يناطيشلاو يكلملا امأف ...ضابقناو

 ." 7( لسك هعبت امبرو «تقولا يف ةزازكو «قيضو رابغو لاعتشا هبحصيو

 دنع ةبيجع نبا اهنيب «بتارم ثالث ىلع مهل ةلصاحلا ةسارفلاو فشكلاو

 يهو «ةماعلا ةسارف :بتارم ثالث يهو ١:لاقف «ةسارفلا عاونأ نع هثيدح

 مل نم قح يف ةنتف يهو مهلاوحأ نم باغ امو سانلا رئامض يف ام فشك

 تاماقملا رارسأ فشك يهو ةصاخلا ةسارفو .نمحرلا قالخأب قلختي

 يهو :ةصاخلا ةصاخ ةسارفو .توكلملا راونأ ىلع عالطالاو تالزانملاو

 ."“00 توربجلا رارسأ رحب يف قرغلاو تافصلا راونأو تاذلا رارسأ فشك

 :فشكلا ةناكم :اًنلات

 يتلا تاياكحلا ركذو ءهيلإ لوصولا قرطو .فشكلاب ةيلذاشلا تنتف

 الإ مهخويش دحأ ةريس وأ «مهبتك نم اًياتك أرقت داكت الف «هيف مهخويشل تلصح

 يتلا يلفسلاو يولعلا ملاعلا نع ةيبيغلا فوشكلا كلت نم ريثكلا مكلا دجتو

 ”٠١”. :ص ديرملاةدع )1١(

 .508 : ص صاوغلا ررد رظناو 48١« : ص ةيسودقلا حنملا )050

 .48 :ص فوصتلا دعاوق 620

 بهاوملا يبأ دنع يوئعمو يسح ىلإ فشكلا مسقتل رظناو 8”2 :ص :فوشتلا جارعم ()

 ظاقيإو 258 28:ص صاوغلا رردو «454 : ص قارشإلا مكح نيناوق :هباتك يف يلذاشلا
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 : باتك امهو يلذاشلا ةمجرت يف نيباتك مدقأ نأ كلذ ةلثمأ نمو «مهل تلصح

 نع ةريثكلا فوشكلا ركذب اتألتما «(«رارسألا ةرد» : باتكو « ننملا فتاطل »

 يف ةلصفم يتأتس ةلثمألاو «مهدنع يلذاشلا ةلزنم نايبل اهوقاس يتلا «يلذاشلا

 نايب نكميو «ةنسلاو باتكلاو فشكلا نيب ضراعتلا نم مهفقوم :بلطم

 : يلي امب مهدنع فشكلا ةناكم

 :أطخ الو كش هلخدي ال فشكلا نأ ١-

 رارسألاو ةفيطللا يناعملا نم رسلا وأ حورلا هتك ردأ ام ١ : ةبيجع نبا لاق

 الو نظ الو مهو اهعم ىقبي ال ء,تادهاشمو تافوشكو قاوذأ كلذ نإف ةميدقلا

 وأ «يحولا ناسل ىلع ءيشب ىلاعت قحلا كدعو اذإ :اًضيأ لاقو «''”( رطاخ

 كلذ يف ديرملا اهيأ كشت الف «ءيوق يلجت وأ «ءيلو وأ يبن نم ماهلإلا

 لبقي ال هنإف ملع يأ ريرقت يف لخد اذإ مهدنع فشكلا ملعو «''”(... دعولا

 هب لاغتشالاو مالكلا ملع مذ يف ءاملعلا صوصن ينارعشلا دروأ امل اذلو ءأطخلا

 هيف ملكت نم امأ ءركفلاو رظنلاب مالكلا ملعب لغتشا نميف مهنم يهنلا اذه ديق

 نم امأ» :كلذ يف يبرع نبا مالك لقنو «مذلا اذه نم جراخ وهف فشكلاب

 نأل ,«فلسلا يهن يف لخدي الف فشكلا قيرط نم همزاولو ديحوتلا يف ملكتي
 اهسفن يف هيلع يه ام ثيح نم رومألا ىلع ملكتي نأ هنأش نم فشكلا بحاص

 دئاقعلا هذه دييشت تصصخ انه نمو» : ينارعشلا لاق مث "70 ىطخي الف

 لك فشكلا لهأ نأ نيب مث «" يركفلا رظنلا لهأ نود فشكلا لهأ مالكب

 : هلوق اهنمو يبرع نبا نع ةريثك اًصوصن لقنو مهسفنأ نم ال هللا نم مهمولع

 :١7 ١. ص ةيهلالا تاحوتفلا حلل

 / :ديدملا رحبلاو ١١6(« 148 2١« : ص رردلاو رهاوجلا :رظناو «غ؛ : ص ممهلا ظاقيإ 090

 ,0؟

 .١/1١0:رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا 99



 «37 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 يناحور ثفن وأ «ينابر ءاقلإو «يهلإ ءالمإ نع وه امنإ هبتكأو هتبتك ام عيمج )

 نأ ىلع لدت لوقنلا هذهف » :لوقنلا هذه دعب ينارعشلا لاق مث «« ينايك عور يف

 .''"(وه ثيح نم أطخلا لبقي ال لّمكلا مالك

 : قح فشكلا هب يتأي ام لك نأ -؟

 مهبولق عفني ملو ؛هنع قلخلا ضرعأ اذإ فراعلل لاقي » :ةبيجع نبا لاق

 قح يف قح هنإف «ماهلإلا يحو نم كيلإ ىحوي ام عبتا :هظعوو هريكذت

 ." "6 قح وه ام الإ مهبولق يف ىلجتي ال ذإ ءصوصخلا
 : نيطايشلا نم ظوفحم ءايلوألا فشك -

 لاق 51١[« :ءارعشلا ةروس] «ُنيِطمَّشلا دب تلت امو : ىلاعت هلوق هيلع اولزن

 يحوك رايغألا نم ةيفاصلا بولقلا ىلع لزنتي يذلا ماهلإلا يحو » : ةبيجع نبا

 نيعونمم مهنأل «نوعيطتسي امو مهل يغبني امو «نيطايشلا هب لزنتت ام ماكحألا
 ."”(رارسألا نم اهناص امو «راونألا نم هب تفتحا امل «نيفراعلا بولق نم

 :فشكلا ةعاط بوجو - 5

 ةرضح نم ىلجتي هنأل «هتعاط بجت ىهلإلا دراولا» :ةبيجع نبا لاق

 .""« مولعلا نم هب يتأي ام ىلع نيمأ وهو «قحلا

 :فشكلا فلاخي نم ةبوقع -

 هبدأ هفلاخو «هب ناهتساف يهن وأ رمأب ءيش هيف ىلجت اذإف ١ : ةبيجع نبا لاق

 .ةقرفلا وأ ةبجحلاب هنطاب يف امإو ءفخأ وهو هرهاظ يف امإ كلذ ىلع قحلا

 )١( :قباسلا ردصملا ١/07.

 /؟ :ديدملا رحبلا (؟) 6١00.

 )( :ديدملا رحبلا 1١531/5.

 ) )5:ديدملا رحبلا 893/37.
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 تفلاخ ام ةنس نوثالث يل :لوقي يواقردلا يبرعلا انخيش خيش تعمس دقلو

 .""76 هيلع ىلاعت قحلا ينبدأ الإ ءيش يف يبلق

 : ةيلقتلا ةيعرشلا مولعلا ىلع فشكلا مولع ليضفت -5

 مولعلا ةناكم نيوهت ىلع ةيفوصلا نم نيرخأتملا نع صوصنلا ترتاوت
 :هجوأ ةدع نم اهيلع همولعو فشكلا ردصم ليضفتو «ةيعرشلا

 : باجح ملعلا رابتعا :لوألا هجولا

 ال همومذم ليق «باجح ملعلا :فراع لاق » : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق

 ةفصلاب رثكتلا رابتعاب الإ نوكي ال :انلق «ينثتسأ الو لوقأ :لاق «هدومحم
 ( ةيتاذلا ةدحولا ةرضح يف ةيملعلا 0030

 : باجحلا لهأ نم ءاملعلا رابتعا :يناثلا هجولا

 ملاع ملعب اولغتشا ...يناعملا ملاع نع مهباجح ببس » :ةبيجع نبا لاق

 ريرحتو «ةبيرغلا لاوقألا ىلع عالطالاو «لوقنملا ملعب اولغتشاف ...سحلا

 ." « رهاظلا ءاملع باجح ببس وهو ءاهيف لغلغتلاو ةيعرفلا لئاسملا
 : فشكلا لهأ دنع ماوع ءاملعلا رابتعا : ثلاثلا هجولا

 ."'”« نايعلاو دوهشلا لهأ دنع مومع ناهربلاو ليلدلا لهأ » : يلذاشلا لاق

 :ةيالولاو فشكلا :اًعبار

 هولعج نأ همولع ىلع صرحلاو ,فشكلا ميظعت يف ولغلا اذه مهرج دقو

 يف رظني نأ لبق هتيالو فرعت بيغلاب لجرلا قطن درجمبف «ةيالولا ىلع ةمالع
 ءادتبا يف سنوت تلخد امل » : يلذاشلا لاق : كلذ دكؤت مهنع صصقلاو ؛هلمع

 )١( ص ممهلا ظاقيإ :رظناو 2” :”/ه :ديدملا رحبلا : ١78.

 )( :ص قارشإلا مكح نيئاوق 08.

 .775 : ص ةيهلاإلا تاحوتفلا (*)

 .؟١7 :ص ةيهلالا تاحوتفلا (4)



 2 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هيدبأ نأ لبق يلاحب ينربخأف يجابلا ديعس يبأ حلاصلا ىلع تدرو ...يرمأ

 ركذي مث 0« اًريثك هب تعفتناو هتمزالف ءهَّلل يلو هنأ تملعف «يرس نع ملكتو
 يف هلباق باطح سفن يف راد ام ىلع علطا هنأو يلذاشلا نع ةصق غابصلا نبا

 ٌيلإ دوعت ىتح كرظتناو «كعم كرامح ذخ ىينب اي» :يلذاشلا هل لاقف «قيرطلا

 هَّللاو :لاقو «باطحلا ىكبف «هبلط يف ىقبتو «كمعز ىلع رامحلاب برهأ الغل

 هلأسيو هيدي لبقي لعجو «هتيالوب ملعف «ىلاعت هللا الإ اذه ىلع علطا ام
 دن ءاعدلا

 :هلوصح بابسأ :اًسماخ

 هباتك لالخ نم ةيلذاشلا ةسردملا ىلع ريثأتلا يف زرابلا رودلا يلازغلل ناك

 ةيلذاشلا خويش ركف يف ةرثؤملا سسألا دحأ ربتعي يذلا - « نيدلا مولع ءايحإ )

 قيرطلا » :لاقف فشكلا بابسأ نايبب يلازغلا متها دقو -نيرخأتملاو نيمدقتملا

 لابقإلاو ءاهلك قئالعلا عطقو ؛ةمومذملا تافصلا وحمو ؛ةدهاجملا ميدقت

 قئالع عاطقناب الوأ كلذ يف قيرطلا نأ اومعزو ...ىلاعت هللا ىلع ةمهلا هنكب

 دلولاو لاملاو لهألا نع ةمهلا عطقبو ءاهنم بلقلا غيرفتو «ةيلكلاب ايندلا

 اهيف يوتسي ةلاح ىلإ هبلق ريصي لب ؛هاجلاو ةيالولاو ملعلا نعو «نطولاو

 .همدعو ءيش لك دوجو

 سلجيو «بتاورلاو ضئارفلا ىلع راصتقالا عم ةيواز يف هسفنب ولخي مث
 «ريسفت يف لمأتلاب الو «نآرق ةءارقب هركف قرفي الو «مهلا عومجم بلقلا غراف

 «ىلاعت هللا ىوس ءيش هلابب رطخي ال نأ دهتجي لب «هريغ الو ثيدح بتكب الو

 عم «ماودلا ىلع هللا هَّللا :هناسلب الئاق ةولخلا يف هسولج دعب لازي الف

 ةملكلا نأك ىريو «ناسللا كيرحت كرتي ةلاح ىلإ ىهتني ىتح بلقلا روضح

 .؟ 4 :ص رارسألا ةرد 230

 .15 :ص رارسألاةرد (؟)
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 هبلق فداصيو «ناسللا نع هرثأ يحمي نأ ىلإ هيلع ربصي مث «هناسل ىلع ةيراج

 ظفللا ةروص بلقلا نع يحمي نأ ىلإ هيلع بظاوي مث ءركذلا ىلع اًبظاوم

 مزال هنأك هيف اًرضاح هبلق يف اًدرجم ةملكلا ىنعم ىقبيو ؛ةملكلا ةئيهو هفورحو

 هذه ةمادتسا يف رايتخاو ءدحلا اذه ىلإ يهتني نأ ىلإ رايتخا هلو «هقرافي ال هل

 وه لب ىلاعت هللا ةمحر بالجتسا يف رايتخا هل سيلو «ساوسولا عفدب ةلاحلا
 نم هللا حتفي امل راظتنالا الإ ىقبي الف هللا ةمحر تاحفنل اًضرعتم راص هلعف امب

 .()( قيرطلا هذهب ءايلوألاو ءايبنألا ىلع اهحتف امك «ةمحرلا

 .يلازغلا اهركذ يتلا ةقيرطلاو بابسألا هذه ةيلذاشلا ةقيرطلا تلثتما دقو

 «ةريثك يهو .اهيلع اهعابتأ تثحو «دوشنملا فشكلا اهب لصحي اًبابسأ تركذف

 : كلذ نمو

 :دئاوعلا قرخ مازتلا - ١

 لزنتت كلذ دنعو ءاهتوم لصحي ىتح سانلا نيب سفنلا ةناهإ مازتلاب كلذو
 الإ دبعلل ىتأتت ال ةيبهولا مولعلا » : يواقردلا يبرعلا لاق «ةيندللا مولعلا اهيلع

 سانلا مامأ اًنايرع هسأر كرت هنأب هسفن ةتامإ يف هتقيرط ركذ مث «( هسفن توم دعب

 مولعلا هيلع تدرو كلذ دنعف ةهج لك نم هيلإ نورظني سانلاو «ةعمجلا موي

 جاومأك ةريثك ةيبهو مولع ذئتيح يلع تدروف ١ :لوقي كلذ يفو «ةيبهولا

 نع مهنم لك ينلأسو برغملا ءاملعو قرشملا ءاملع عمتجا ول ىتح ءرحبلا

 ترصو «هل لوقن ام ىلإ رقتفن ملو .«لأس امع دحاو لك تبجأل ءيش
 ."06 حابصملاك

 ةينابرلا رارسألاو «ةيندللا مولعلا هيلع ضيفت ال ديرملا ١ :ةبيجع نبا لاقو

 يوابيطلا فيطللا دبعل يبرعلا يمالسإلا فوصتلا :رظناو ١5-17« 7/7: نيدلا مولع ءايحإ )6١

 .ةيفوصلا قرطلا نيب فشكلا عويش يف ربكألا رودلا بحاص هنأ نيب دقف «4” ص

 .197١:ص ةيدهلا روشب (؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هلبقي ال ىتح «هرهاظ بيرختب هدوجو ةنيفس بيعيو «هسفن دئاوع قرخي ىتح

 يف عمطي الف دئاوعلا سابلب اًئيزتم اًرهاظ ماد ام امأو ...دحأ هيلع لبقي الو ءدحأ

 ."7( دئاوفلاو بهاوملا دورو

 :رقفلاو لذلا مازتلا -؟

 ...هدنع نم ةيبهو مولع انتءاج انبر ىلإ انرقتفا نإ ) : يواقردلا يبرعلا لاق

 ءارقف نوكن نأ انيلع لقثي كلذ عمو «نيمزاللا انفاصوأ نم نافصو رقفلاو لذلاو

 تئش نإ امهب كيلعف ءراقتفالاو ةلذلا باب نم الإ ةيرحلا ىلإ قيرط الو «ءالذأ
 .(06 زوفت نأ

 : ةدهاجملا مازتلا -1

 دنع ميظع نأش اهلو ,«فشكلا لوصح بابسأ ربكأ نم ةيفوصلا ةدهاجملا

 ةدهاشم رمثت ةدهاجملا يف مادقألا خوسر» :ليزيغم نبا لاق «ةيفوصلا

 ." ”« تاقوألا بلاغ يف تابيغملا

 .هتاوهش رهقو .هسفن دهاج اذإ يفوصلا » :ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاقو

 ريغ عون نم ةيكاردإ ةوق بستكاو «ةديدج قافآ ىلإ هحور تقترا ركذلا مزالو
 .(47( يداع

 : ةلزعلا مازتلا - 5

 : ةعبرأ يهو «ةنملا بهاومب رفظلا ةلزعلا ةرمث » : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 )١( :رظناو «5954 /" :ديدملا رحبلا ”/ 457., ١/ ص ةيهلالا تاحوتفلاو «87/8ه :77 .

 ١١4. :ص ةيدهلا روشب (0)

 .84"7:ص ةرهازلا بكاوكلا (*)

 ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت :رظناو 2٠١ :ص هفوصتو يردنكسلا هّللا ءاطع نبا (8)
 هرصع يلذاشلا نسحلا وبأو 8””27:ص فوصتلا نع قئاقحو :0١177 ص ةيلذاشلا

 ١8 ص ..هخيراتو
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 ةراغم ىلإ انيوأ دق يل بحاصو انأ تنك » :اًضيأ لوقيو 25... ءاطغلا فشك

 ."”(...انل حتفي اًدغ لوقن انكف هللا ىلإ لوصولا بلطن

 ظ :ركذلا مازتلا -ه

 ناطلس مسالا اذه نإف «(هللا) ركذ نكيل ١ :يسرملا سابعلا وبأ لاق

 سيل رونلا مث ءرونلا هترمثو «ملعلا هطاسبف :هرمثو طاسب هلو ؛ءامسألا

 هب لصحي يذلا ركذلاو «"”:نايعلاو فشكلا هب عقيل امنإو .هسفنل اًدوصقم

 ةصاخ ةقيرطب نوكيو «ةقيرطلا خويش نع ىقلتملا يفوصلا ركذلا وه فشكلا
 يف يواقردلا يبرعلا هركذ ام كلذ ةلثمأ نمو «''””ةقيرطلا خويش نم اهملعتي

 هطورشب ىنتعاو ءانفصو امك هركذ نمو :لاق ثيح «مظعألا مسالا ركذ ةفص

 .0( لقأ وأ عبسأ ةثالث يف هنيبو هنيب باجحلا هل هَّللا فشكي هنإف انلق امك

 دوهش نع هبحاص بيغي يذلا :وه يقيقحلا ركذلا ١ :ةبيجع نبا لوقيو

 ."'" هناسل ىلع ملكتملا وه ىلاعت قحلا نوكي ىتح ءهسحو همسرو هسفن

 : عوجلا مازتلا ا

 لصح دق نأ ىل رطخف اًموي نينامث ةرم تعج » : ىلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 نفل عيش رمألا اذه نم يل

 : ءاعدلا مازتلا ب ا/

 «يندللا ملعلاو ,فشكلا بلط ىلع هتيعدأ ىف اًصيرح ىلذاشلا ناك دقو

 .35 1: ص رارسألا ةرد )10

 .١؟7؟:ص رارسألا ةرد هل

 5١١. : ص ننملا فئاطل ةرفإ

 1“ لل ؟ : ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظنا 0

 .506: ص ةيدهلا روشب )00(

 .؟١/55777 :ديدملا رحبلا (0)

 .177١:ص نئملا فئاطل 620



 «300 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اًمئاد كدنع يماقم لعجاو «كنيبو ينيب اميف باجحلا عفراو » : هئاعد يف لوقيف

 .«كنيبو ينيب نوكي ال ىتح ينع نيبلا طقساو .كيلإ كنم اًرظانو . كيدي نيب
 هئاعد نم ناكو 2”( كدبعل هدعب بلط ال اًمشك رمألا ةقيقح نع يل فشكاو

 ."'”( يندللا ملعلا انتآو » : اًضيأ

 :فشكلا ةيصوصخ :اسداس

 اهتفرعمب تصتخا يتلا هلئاسمو هدعاوق هل صاخ ملع يفوصلا فشكلا

 يف ببستو «مسالطو زاغلأ ىلإ لوحت نأ كلذ نع جتن دقو «ةيفوصلا قرطلا

 لقعلا لبق نم اًضوفرم ناكف «ةيلمعلاو ةيدقعلا تافلاخملاو تاحطشلا روهظ

 همهفي ال «مهب صاخ ملع اذه نإ لوقلاب تجرخ ةيلذاشلا نأ الإ «ميوقلا لقنلاو

 اذلو «هنع لزعم يف مهف سانلا ماوعو ءاهقفلاو ءاملعلا نم مهريغ امأو «هلهأ الإ

 اوفضأ نيذلا ةيفوصلا ءايلوأ مهف هلهأ امأ ,هلهأ نم اوسيل مهنأل «مهراكنإ رثك

 .مهل حدم ةفص اهولعج ىتلا ةيرسلاو ,ةيصوصخلا نم ةلاه هلهأ ىلع و هيلع

 : يف فشكلا ىلع ةيصوصخلا ءافضإ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تكلس دقو

 : هب رقي نمو ءهرسو ؛همولعو .هلهأ
 ١ - هلوصحب نيرخآلا نع مهدرفتو «فشكلا لهأ ةيصوصخ :

 «ةينوكلاو ةيناميإلا قئاقحلا ىلع علطيو .فشكلا هل لصحي يلو لك سيل

 وبأ لاق ءمهمعزب ةيفوصلا هئايلوأ نم ءاش نمل هللا هبهي صاخ ملع وه لب

 نحن اميف انوكراشي ملو «هيف مه اميف ءاهقفلا انكراش» :يسرملا سابعلا
 ال هنأ باوصلا ١ :«ةرهازلا بكاوكلا » هباتك يف ليزيغم نبا لقنو «'”” هيف

 هللا دارأ اذام :لأسي ىتح «بيغلا ملعي نمؤملا :لاق نم ريفكتب لجعتسي

 ) )1١ص ننملا فئاطل :رظناو 27/20 :ص رارسألاةرد : 707.

 ص رارسألا ةرد :رظنا دمحلا بزح ىف لاق (؟) : 5.

 )  )©9ننئملا فئاطل ص:١59.
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 نود يلولا وهو صاخلا نمؤملاب دارأ نإف «بيغلابو «ملعلابو «نمؤملاب

 هملعب ال هل ىلاعت هللا مالعإب ملعي هنأب ملعلابو ءنمؤم لك وهو «ماعلا نمؤملا
 هنأل .كلذب رفكي ال هنإف اهعيمجال بويغلا ضعب بيغلابو ءالالقتسا هسفنب
 ةبترم ىلإ لصي هنأ فشاكملا يلولا نع اولاقو «''"« ءايلوألا تامارك يف زئاج

 ةلصتم توكلملا راونأ تكردأ ١ : -فشاكملا اًمصاو - ةبيجع نبا لاق ةميظع

 الو شرع الو «ءامس الو ضرأ هللا نع كبجحي ال ترصو «توربجلا رحبب

 فيك كديب هرودت «دوجولا بطق تنأ ترصو «كالمأ الو كالفأ الو «يسرك

 .("7( هنوك ةرئاد ةطقنو ءهضرأ يف هللا ةفيلخ « تئش

 : -فشاكملا يفوصلا يلولا ةيصوصخ يف- يطرشيلا ةمطاف تلاقو

 مِلاعلا وه لب ءبسحف ملاعب سيل َقَو هللا رونل فشاكلا ققحملا مياعلاو ١
 امنإو «هنع ةلصفنم ريغ تحبصأ موهفلاو مولعلاو فراعملاف مّلعملاو ملعلاو

 قلخلا داشرإل «قحلا رهاظم نم اًرهظم نوكي كلذ دنعو «هتافصو هتاذ يف يه

 ىلعأ يف نوكيو «موهفلاو مولعلا كلتل عماجلا يوبنلا هثرإ يف «قحلا ىلإ
 ذئدنع ىنكيو «ىمظعلا ةيثوغلاو «ىربكلا ةينابطقلا يف «ةيالولا بتارم
 ."'(يدمحملا ثراولا وأ ءتقولا بحاصب

 وهو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش مهدنع فشكلا يف صوصخلا لهأ ربكأ نمو

 نيفراعلا رابك نم وه ذإ » : هتمجرت يف '*”يديبزلا لاق دقف «يلذاشلا نسحلا وبأ

 ردصي ام عيمج نأ يأ «نك ةملك :ىلاعت هّللاب فراعلا نأ اوحرص دقو ءافافتا

 ) )1١:ص ةرهازلا بكاوكلا ١58.

 .67 : ص قارشإلا مكح نيناوق :رظناو 2١57 :صةيهلإلا تاحوتفلا ()

 1١. :ص قحلا قيرط يف يتريسم (*)

 بقلملا ضيفلا وبأ «يديبزلا ينيسحلا قازرلا دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم :وه (:4)

 .(ه6١5١) ةنس يفوت «باسنألاو «لاجرلاو «ثيدحلاو «ةغللاب ةمالع «يضترملا

 .١١/187:نيفلؤملا مجعمو 21١ /ا/ : مالعألا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نوكيف «نونلاو فاكلا ةلزنمب وه امنإ تاراشالاو تاحمللاو تاملكلا نم هنم

 ةضافإ نم وهف هملق هب ىرج وأ خيشلا هب ملكت امف «لجو زع يرابلا هدارأ املك

 ."'"«ريغ ال هناسلو هبلق ىلع ىلاعتو هناحبس قحلا

 : ةيلاتلا لئاسملا فشكلا باب يف مهخويش هب اوصصخ اممو

 -  :ءايبنألا نع ةثارو مهفشك نأ :ىلوألا ةلأسملا

 .ةصاخ ِةْيِكَي يبنلا ةثرو مه ةيلذاشلا ةقيرطلا ءايلوأ نأ ةيلذاشلا دئاقع نم

 ام مهل فشكلا زاوج ىلع مهتلدأ نم تناك اذلو ,فشكلا هوثرو ام ةلمج نمو

 وبأ لاق «'' 'هدعب نم هتمأل لصحي هل لصح امكف كي يبنلل فشك نم لصح
 ةثارولا ةقيرطب ةيفشكلا قئاقحلا [يلولل] نيبتت» :يلذاشلا بهاوملا

 يحولاب مهركذيو سانلا رذني ٍِكَي ناك ١ :ةبيجع نبا لاقو ك7( ءايبنألل

 ."« يليزنتلل اًقفاوم ,يماهلالا يحولاب نوركذي هؤافلخ يقبو «ىليزنتلا

 : يحولا عاونأ يف يبنلل كراشم يلولا نأ : ةيناثلا ةلأسملا

 نإ :اولاقو «ةلاسرلا يف يحولا ريظن ةيالولا يف فشكلا ةيلذاشلا تلعج

 نم يحولا نوقلتي ءايبنألا نأ امك «ةرشابم هللا نم يندللا ملعلا نوقلتي ءايلوألا

 ثيح نم الإ امهنيب قرف ال هنأو «يحولا عاونأ يف ةكراشم مهلو « ”ىلاعت هللا
 يحولا عاونأ نم هادع ام امأو «لوسرلاو يبنلاب صاخ وهف .ماكحألا يحو

 يحو : ماسقأ ةعبرأ ىلع يحولا » : ةبيجع نبا لاق : لماكلا يلولا هيف مهكرشيف

 يف ءايبنألا ءايلوألا تكراشف ,ماكحأ يحوو «مالعإ يحوو ؛مانم يحوو «ماهلإ

 )٠١(( :ص ربلا بزح ىلع يديبزلا ىضترم حرش 5-6.
 1٠". :ص فوصتلا نع قئاقح :رظنا (؟)

 .14:ص قارشاإلا مكح نيناوق (9)

 .5/"157 :ديدملا رحبلا :رظناو «558/7 :ديدملا رحبلا (4)

 .97 : ص نيزلا فطاع حيمسل مالسإلا رظن يف فوصتلا :رظنا (5)
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 تدرفناو ءهللا نع مهفلا وهو مالعإ يحوو ؛مانم يحوو ؛ماهلإ يحو : ةثالث

 .''"« ماكحألا يحوب ءايبنألا

 نمو «لقعلا قيرط نم :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني ليلدلا ١ : يلذاشلا لاقو

 «نيقيدصلا ضعبو نييبنلل ثلاثلا اذهو ءرسلا قيرط نمو «ةماركلا قيرط

 . "”( ءاملعلل لقعلا ليلدو «نيبرقملا هّللا ءايلوأل ةماركلا ليلدو
 هنأو «هملكيو «كلملا هيلع لزني يلولا نأ تبثأ دقف غابدلا زيزعلا دبع امأ

 نم يلولاو يبنلا نيب قرفلا يف هوركذام امأو ١ :لاقف «يهنلاو رمألاب هيلع لزني
 ال اًيبن وأ اّيلو ناك ءاوس هيلع حوتفملا نأل ءحيحصب سيلف همدعو كلملا لوزن

 لكو ءهنوبطاخيو مهبطاخيو .هيلع مهام ىلع ؛مهتاوذب ةكئالملا دهاشي نأ د

 حوتفم ريغ هنأ ىلع ليلد كاذف هملكي الو كلملا دهاشي ال يلولا نأ لاق نم

 اذ نوكي نأ هنم مزلي الو «يهنلاو رمألاب كلملا هيلع لزني يلولا نأو ...هيلع
 انا ةعب رش

 يحوأ نيب قرفلا » :اهلوقب ماهلإلاو يحولا نيب ةيطرشيلا ةمطاف قرفتو
 .ىنعملاو ةملكلا نيب عمجي يحولا وهو لوألا نأ يف رهظي ماهلإلاو

 .ةفرعملاب ملاعلا ققحت اذإف ماهلإلا وهو يناثلا امأ ...لسرلاو ءايبنألاب هلوزن

 ةينابرلا تاضويفلاو «ةيهلالا تايلجتلاب هملع ناك .«نآرقلا يف اًمهف يتوأو

 نأ دجن اذهلو ...اهنع فشاكلا ءديفملا عفانلا ملعلاب ءايشألا قئاقح ةفرعمل

 هفوصت هناحبس هللا ءايلوأ نم يلو وأ بطق لكلو ءدحي ال ماهلالا ىنعم

 فشكي نأ » : ةبيجع نبا لاق رداصملا هذهب اوصتخا مهنأ اومعزو 10( صاخلا

 .801/ "0" : ص فوصتلا نع قئاقحو 548 : ص زيربإلا رظناو «"70 : ص ممهلا ظاقيإ (1)
 .84: ص رارسألاةرد (؟)

 ,7١7-1١8/:ص زيربالا (9)

 184-4٠. :ص قحلا قيرط ىف يتريسم (14)



 «541)) ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تامانملاو «ماهلالاو «يحولاب يه امك ءايشألا مهيريو «رئارسلا مهبولق نع
 ."'"« ءايلوألاو ءايبنألا هلينب صتخي مسقلا اذهو «ةقداصلا

 ظ :مهب فوصتلا مولع ةيصوصخ -؟

 هللا مهصتخا ةيندل مولعو رارسأ فوصتلا مولع نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 زوجي ال هنأو «ةسارد الو عامس ريغ نم فشكلا قيرط نع تلصح اهنأو ءاهب

 ."”هل اهيقليف نيمألا ديرملا دجي ىتح اهب حوبلا

 دحأ اًيطاخم لاقف اهنوعدي يتلا رارسألا هذه ضعبل يلذاشلا ضرع دقو

 224 كسنج ءانبأ نع همتكاو «كسفن نع هحماو دهزلا اذه ىلإ رظناف » : هذيمالت

 ءاضقلا ىلع فارشإلا ملع» :لاقف «-مسالط يه ىتلا - رارسألا كلت ركذ مث

 هنعو .هل دض ال يذلا اضرلا عقو هب يذلا «رادقألل عماجلا ردقلاو «لوألا

 ءاضقلا ملع كلذكو ءدادضألاو ميسقتلا لحم ىلإ ةيضقألاو رادقألا تعرفت

 مهرسأب باطقألاو نولسرملاو نويبنلا فكع يتلا «ةقرفتملا رادقألا عم لوألا

 نمل اوعرشو اوحرشو اولصفو اونيبف «هءاضقو هللا الإ نودهشي الف «هيلع
 اذه فشكل عنطصم يفصو قيدص نم ءاش نمل هللا رمأ يتأي ىتح «مهنود

 حتتفم لبق خزربلا ملعو ةبحملا ملعو حورلا ملعو أدبملا ملع عم «ملعلا
 .دوجولا

 ...دادنألاو لاثمألاو دادضألا نم «ءيش لك يف خزاربلا تلصفنا مهنمو

 مسرب الإ متكلا اهب قيلي الو ءمسرلا اهيف عسي ال اًرارسأ هلل نأ هب لوقأ يذلاو

 : هذيملتل هلوقب مولعلا كلتب مهصاصتخا دكؤي مث « رئاصبلا ءاملعل نيواودلا يف
2 

 «نيلعألا عمو .مهطاسوأ عمو «نينمؤملا ةماع عم هللا نأو رسلا اذه مهف نم »

 ) )1١:ص ةيبيجعلا رهاوجلا عومجم نمض ةيقورزلا ةفيظولا حرش يف ةيسدقلا حقاوللا ١1١١.

 ) )6.156:ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا
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3 5 . , . )000 
 . ( نيصوصخمب صوصخم وه اميف مهقرافو

 ملع :ةثالث مولعلا »:لاقف مولعلا يلذاشلا ينارعشلا باهولا دبع مسقو

 وهف » :هلوقب رارسألا ملع فرع مث '''« رارسألا ملعو «لاوحألا ملعو ءلقعلا

 لصح هنأل ؛راكنالا هبحاص ىلإ عراستي كلذلو «لقعلا روط قوف يذلا ملعلا

 ملعلا ةمالعو » :لاقو'”« يلولاو يبنلا هب صتخي يذلا «ماهلإلا قيرط نم

 .'"”« اًبلاغ هجمت لب اهراكفأ ثيح نم لوقعلا نازيم هلبقي ال نأ يبهولا

 رايتخاو مهنم ةدارإ ريغ نم ةيندللا مولعلاب نوقطني مهخويش نأ نومعزيو

 دعب اهانعم نولقعي مث فشكلا قيرط نع مولعلا هذه جرخت امنإو « مهنم

 مولعلا هيلع تضاف مالكلا يف قرغتسا اذإ ناك يلذاشلا نأ نولقنيف ءاهجورخ

 رحب هللا هريص لجر ىلإ اومله «رارسألا هذه انع ديقي لجر اله » :لوقيف

 يف وهو «ممهلا ظاقيإ » هباتك فيلأت نع- ةبيجع نبا لاقو .'*” مولعلا
 بتكأ ينأل ,بهاوم وه امنإ هديقن يذلا حرشلا اذه لجو :-فوصتلا

 نم ءيش درو اذإف هللا دنع ام ىلإ اًرقتفم فقأف «بتكأ ام يردأ الو ةمكحلا

 20(... الوأ هتبتك هللا دنع

 ٠- دسجلا دوجو لبق نم ةكردملا ةملاعلا حورلا لصأل مهترظن ةيصوصنخ :

 يلولا نأو «يندللا ملعلا اذه تيسن سفنلاب تمستو «ندبلا اذه ىلإ تلزن

 ةبيجع نبا لاق « لصألا اذهل عجري نأ نكمي يفوصلا : ١ اذهب تماق يتلا حورلا

 )١( .55-15:ص رارسألاةرد

 دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا (؟) الأكابر:١/ 15.

 )( ردصملا السابق:١/451.

 .١/46:قباسلا ردصملا (5)

 ١. 11: ص ممهلا ظاقيإ (6)

 .7؟؟ /5 :ديدملا رحبلا رظناو 55”27:ص ممهلا ظاقيإ (0)



 «ت8 7 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 امو «نوكي امو ناك امب ةملاع «ةيتوربج ةيتوكلم ةينارون ةفيطل :اهلصأ ندبلا

 .'"”( هتاوهشو هضارغأ ليصحتو «ندبلا ريبدتب اهلغش الإ ملعلا اذه نع اهبجح

 رحب يف حباس «هرارسأب ققحتم وهو الإ دولوم نم ام » :ينانبلا هللا حتف لاقو

 قطنلا نم لوقعلا رهبي امب ءاج هعاضر نابأ يف دولوملا ملكت ول كلذلو «هراونأ

 ملاع وه يذلا ةفاطللا ملاع نم جرخ امل ناسنإلا نأ ريغ ...ضحملا قحلاب

 اًيناحور ناك نأ دعب اًيناملظ اًيضرأ اًمناسفن راصو .دوجولا رارسأ ةعلاطم نع

 ةفإ
 ( اًينارون اًيوامس

 نع فرصنا اذإ دبعلا نأ ىلإ فشكلا اذه عجريو » : ىسيع رداقلا دبع لاقو

 ةسيلتملا ةيناويحلا هسفن ىلع هحور تبلغت نطابلا سحلا ىلإ رهاظلا سحلا
 تادراو ىقلتيو «فشكلا ذئنيح هل لصحيف «ةفاشك ةفيطل حورلاو «هندبب
 . "7 ماهلالا

 سيلف بيغلا امأ «يناسنإلا كاردإلا وه ةقيقح بوجحملا نإ :اولاقو

 لصح اذإف ءرمألا ةقيقح يف رهاظ وه لب .دحأ نع عونمم الو ءبوجحمب

 - اجن ىفطصم لوق كلذ نيبي ؛هلصأل رمألا عجرو هكاردإ يوق دبعلل فشكلا

 نع رتسلاو «ةينآلا نع ءاطغلا فشكي امك وه سيلو » : - فشكلا فرع امدعب

 امنإو «ءيشب اًرتتسم نكي مل كلذ نأ دبعلا ىري رهظ اذإ رمأ وه لب ؛بابلا
 اًرهاظ ناك ام كردأف «ىلاعت قحلا هاوقف .ءلوصولا نع اًرصاق ناك كاردالا

 .(20(ةدهاشملاو نايعلاب

 .07 :ص يرتششلا ةيئون حرش رظناو 2775 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا )١(

 .141-58/: ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (؟)

 دقف ةدوج نيسح ىيجانل « ةيفوصلا ةفرعملا ١ باتك رظناو 25:55 :ص فوصتلا نع قئاقح (*)

 .158-55١:ص يدرورهسلاو «ةينوطالفألاب اهرثأت ىدم نيبو ةلأسملا هذه نع لصف

 ./7 : ص ةينسلا تاماهلالا باتك نمض «راكفألا ريونتل رارسألا فشك (؟)
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 : مهب نمؤي نم ةيصوصخ - 5

 لاق «صاوخلا الإ فشكلا اذه ببسب مهفرعي ال هنأ نوعّدي مهو

 .ةيوهلا نطابو يتاذلا بيغلا نم انددمو «بيغ لهأ نحن » : غابدلا دحاولا دبع

 نطاب رحب يف اًقيرغ «تاذلا رارسأ يف اًيئاغ ناك نم الإ ةقيقح انفرعي الو

 .2000 تافصلا

 ثيح نم لوقعلا هجمت نأ» :ملعلا اذه ةمالع يف صاوخلا يلع لاقو

 لوقع امأ «ماوعلا لوقع نودصقي مهو «'' "0 طقف ناميالاب الإ هلبقت الو «هراكفأ
 500 .٠ هلا ىو '
 . كلذ نم ءيش ىلع ضرتعت ال يهف مهنم صاوخلا

 ) )1١ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ : ١70.

 .8١1١:ص رردلاو رهاوجلا 6

 : ص يرتششلا ةينون حرشو 29/5 :ديدملا رحبلاو «7717 :ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظنا ()
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 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : يناثلا بلطملا

 ةنسلاو باتكلا عم فشكلا ضراعت نم ةيلذاشلا ففوم

 يف ةيلذاشلا ةقيرطلا نع تءاج ىتلا صوصنلا ركذ يف وه بلطملا اذه

 كلت نم عرشلا هلبق امف «ةنسلاو باتكلا ىلع همولعو فشكلا ضرع بوجو

 دقو «باوصو ّىح هرهاظ ىلع مهنم مالكلا اذهو ءدر هدر امو «لبق فوشكلا

 هركذو ءهب فارتعالا بجي يذلا لدعلا وه اذهو «قحلل هتقفاومل مهنع هانركذ
 .فالخ اهنيبو اننيب ةفئاط نم ناك ولو «ةنسحك

 اهدوجوو ءاهب قطنلا الإ باوصلا ظح نم اهل نكي مل صوصنلا هذه نكل

 لزعم يف مهف نيديرملاو «سفنلا يف «يلمعلا اهقيبطت امأو «بتكلا نوطب يف
 .ىلاعت هّللا ءاش نإ هنيبنس ام اذهو «كلذ نع

 : نادصقم هل صوصنلا هذه ركذو

 هذه رهاظ ىنعم قيقحتب ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ ةبلاطم :لوألا دصقملا

 بوجو نم فلسلا عابتأ هب يداني ام ةقيقح يه صوصنلا هذه نأو ءصوصنلا
 .دئاقعلاو تادابعلا يف اهميكحتو .ةيعرشلا صوصنلل عوجرلا

 يفتكيو «مهنع ةدراولا صوصنلا هذهب رتغي نم ريذحت :يناثلا دصقملا

 .اهب مهمازتلا ىدم ةفرعم نود نم اهيلع فوقولاب مهتقيرط ةمالس فصوب

 باتكلا ىلع فشكلا ضرع بوجو يف مهنع ةدراولا صوصنلا ركذ :الوأ
 :ةنسلاو

 كسمتف ةنسلاو باتكلا كفشك ضراع اذإ» : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق - > ١

 يل نمض دق ىلاعت هللا نإ :كسفنل لقو ءفشكلا عدو «ةنسلاو باتكلاب

 :ماهلإلا الو ءفشكلا بناج يف يل اهنمضي ملو «ةنسلاو باتكلا يف ةمصعلا
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 . ,'7( ةدهاشملا الو

 مراف سفنلا هيلإ ليمتو ء«رطاوخلا هيف كيلإ قبست ملع لك » :اًضيأ لاقو -

 ءافلخلابو «هب دتقاو «هلوسر ىلع هلزنأ يذلا هللا ملعب ذخو ءاّمح ناك نإو هب

 0 مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلاو

 ناكرأب لمعاو ءاّدحوم نكت كبر ةعزانم نع عجرا ١ :اًضيأ لاقو -'

 ."7( اًققحم نكت امهنيب عمجاو ءانس نكت مالسإلا

 قيرطو «مّوقم قيرط هبحصو دينجلا قيرط نإو ١ : يكبسلا نبا لاقو -:

 .ةنسلاو باتكلا عم ةرئاد اهنإف ...دينجلا قيرط نيع يه نيرخأتملا يف ةيلذاشلا

 .' ”( ةعيرشلا نازيمب نزوت مل يتلا رطاوخلا نع ةرجاز «عرشلا عم ةفقاو

 ريغ رطاوخلا نأ ىلع اوصن مهنإ :ةيفوصلا نع يطويسلا لاقو -ه
 .226 ةنسلاو باتكلا ىلع اهضرع نم دب ال اهنأو ءةموصعم

 ةقدنز يهف ةنسلاو باتكلا فلاخت ةقيرط لك » : يطرشيلا يلع لاقو -5

 . 70... ةلطابو

 نإف ءعرشلا نازيمب هنزي نأ بجي دراو ريقفلا ىلع درو اذإ 7 :اًضيأ لاقو

 هظفلو 2558: ص ممهلا ظاقيإو «87١:ص ةرهازلا بكاوكلاو «7”/8 :ينارعشلا تاقبط )١(

 .هلوسر ةنسو «هّللا باتك يف هب عوطقملا قحلا ىلإ عجراو * 45 :ص رارسألا ةرد يف

 امل هلوسر ةنس وأ هباتكب قح ىلإ تضرتعاو «هسفن يف اًّمح ناك ول كضراع يذلا نأ ملعاو

 باتكلا بناج يف ةمصعلا يل نمض دق هَّللا نإ :لوقت كنأل «كلذ يف ءبع كيلع ناك
 ريخألا صنلا اذه لقنو « "ةدهاشملاو «ماهلالاو فشكلا بناج يف امهنمضي ملو «ةنسلاو

 .١١:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت يف يطويسلا

 .41/:ص برغملا ابطقو «59: ص رارسألا فشك (؟0)

 .7"١:ص رارسألا فشك (29)

 ١١7. :ص ةيلعلا ةقيرطلا دييأت : يف يطويسلا لقن هنعو 1١١« :ص ةرهازلا بكاوكلا (54)

 :/١77. ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (0)

 .84 :ص راكفألا ريونتل رارسألا فشك (1)



 «ت1 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .2)( هضف ريلف الإو «هلبقي عرشلا قفاو

 :ةنسلاو باتكلا صوصن ىلع فشكلا ضرع بوجو يف مهلوق ةقيقح نايب :اًيناث

 لب رهاظلا اذهب اومزتلي مل مهنأ الإ .باوصو قح صوصنلا هذه رهاظ
 هباتك يف - يطويسلا دع كلذلو ةنسلاو باتكلا ىلع فشكلا ميدقت مهنع رهتشا

 دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت) باتك وهو «ةيلذاشلا ةقيرطلا نع هيف عفاد يذلا

 :ةلأسم فوصتلا ىلع تذخأ يتلا لئاسملا نم نأ -(ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ."'7 هفلاخ مأ عرشلا قفاو ءاوس ءرطاخ لك ىلع دامتعالا»

 :هولصأ يذلا لصألا اذهل مهتفلاخم نيبت يتلا ةلدألا ضعب يلي اميفو

 مل نم قح يف وه ةنسلاو باتكلل ضراعملا فشكلا كرتب دوصقملا ١-

 : ةيفوصلا نم نيفشاكملا نيفراعلا نود دابعلاو ءاملعلا نم ماوعلا نم مهفي

 يذلا قباسلا يلذاشلا مالك صن لقن امل ةبيجع نبا نأ كلذ ىلع لديو

 الو » :هدعب لاق «... باتكلاب لمعاف ةنسلاو باتكلا كفشك ضراع اذإ » : هلوأ

 «نطابو رهاظ هل «عساو لمعلا نإف ءاهلهأ ىلع اهداقتنا اهب لمعلا مدع نم مزلي

 بسح ىلع درت ةراتو «رهاظلا ملعلا بسح ىلع درت ةرات تاماهلالا لئاسمو

 ." «فرعت ال امل فرعت ام عدو .ملسف مهفت مل نإف «نطابلا ملعلا

 : مهدنع طقسيف نيفراعلا امأو ؛ءاملعلا دنع لاقي نازيملا اذه نأ -؟

 ةسلاجم بادآ نم :لوقي يلذاشلا نسحلا وبأ ناكو ١ :ةبيجع نبا لاق

 امب رفظت نأ تدرأ نإ ينعي .نونكملا رسلاب رفظتل ملعت ام قرافت نأ نيقيدصلا

 .مهلاوحأو مهلاعفأو مهلاوقأ يف نازيملا مهنع طقساف نونكملا رسلا نم مهدنع

 ةمطافل اًّصن رظناو 7481-2787 :ىرخأ اًصوصن هنع تركذو 2787 : ص قحلا ىلإ ةلحر )1١(

 الآ : ص قحلا ىلإ ةلحر باتك يف ةيطرشيلا

  6ص :١١7.

 ١. 18 : ص ممهلا ظاقيإ (9)



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا «دحدز

 خيش ناكو «مهرس نم ةحئار مشت الف كملع نازيمب مهيلع نزت تمد ام امأو

 تدرأ نإف «لاحملاب قدص نم الإ اًنيش اهنم لاني ال انتقيرط :لوقي يلع انخويش

 ام ىلإ فرعت ام عدف .مهبهاوم تاحفنو «مهرارسأ ميسن كيلع بهي نأ يخأ اي

 ناكو ...مهدنع ام ىلإ اًريقف ىقبت ىتح كلمعو كملع نم لستغاو «فرعت ال

 .ةيالولا ةحئار مشي ملف «نازيملاب شيشم نبا خيشلا ىلإ علط نسحلا وبأ

 نم لستغاو «نازيملا طقسأ املف «علط امك عجرف كلذك اًيناث علط مث عجرف

 اًريقف انيلإ تعلط نسحلا ابأ اي :شيشم نبا لاق هللا هانغأ اًريقف علطو «هملع

 .'7( نيرادلا ىنغ انم تذخأف كملع نم

 : ةفلاخملا اهرهاظ ناك ولو خيشلا تافوشك ىلع ضارتعالا ةمرح -

 كديب ّىف ضبقا :يل لوقي '”يذاتسأ ناك دقو :١ يواقردلا يبرعلا لاق

 ريطن التل .«كينيع ضمغف كبجعي ال اًئيش تيأر اذإو .«كنانسأب ضعو
 20( كيلخنو

 : قباسلا مهلصأ فلاخت يتلا مهنع ةدراولا صوصنلا ركذ - 5

 باتكلا ىلع فشكلا ضرع بوجو نم ةقباسلا ةلأسملا يف هولصأ ام

 هذهو ءاهل عقاو ال ءافوج تارابع يه امنإ امهيلإ مكاحتلا بوجوو «ةنسلاو

 فوصتلا قيرط » :ةبيجع نبا لاق :مهبهذم ةقيقحل ةفشاكلا صوصنلا ضعب

 .مهلوقع ترونت نيذلا «نيفراعلا تاماهلإو ةنسلاو باتكلا ىلع ةسسؤم

 ءالطاب ناك ام اهنم قهزو ءاّمح ناك ام اهيف ىلجتف «مهبولق ةآرم تلقصناو

 .« قيقحتلا ىلع ةينبم مهتقيرط تناكف

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 59-758"7,

 )( لمجلا يلع دصقي

 .55١:ص ةيدهلا روشب (9)

 ."415 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 قلعتي ام يهو .«ةرهاظلا ماكحألا يف فالتخالا عقو اذإ١ :اًضيأ لاقو

 وأ «ةيدمحملا ةنسلا وأ ءزيزعلا باتكلا ىلإ هيف عجر ةرهاظلا حراوجلاب

 قلعتي ام :يهو ةيبلقلا رومألا يف فالتخالا عقو نإو «سايقلا وأ «عامجإلا

 بولقلا بابرأ ىلإ هيف عجري مولعلا وأ قاوذلا قيرط نم ةيديحوتلا دئاقعلاب

 .''"6«باوصو قح وه ام الإ اهيف ىلجتي ال هنإف ؛ةيفاصلا
 مهدنع امب دئاقعلاو عئارشلا نم هيف فلتخا ام نونيبي ءاملعلا » : اضيأ لاقو

 نم بولقلاب قلعتي امو قئاقحلا نونيبي ءايلوألاو «نيهاربلاو دعاوقلا نم
 .تافوشكلاو قاوذألا نم مهدنع امب ضارمأآلا رئاسو رطاوخلاو كوكشلا

 مهبولق ىلإ نوعجري ءايلوألاو ,.مهمولعو مهبتك ىلإ نوعجري ءاملعلاف
 ةيبلق وأ ةيلقع ةلأسم يف اوفقوت اذإ ءاملعلا نم فلس اميف ناك ىتح «مهقاوذأو

 ام لك نع مهبيجيف «باوجلا ىلع هنوربجيو «هنولأسيف اّيمأ اًيقوص اوذخأ
 206 هنولأسي

 ذخؤي ١ :لاقف رضخلاو ىسوم ةصق يف ةيفوصلا دحأ لوق ةبيجع نبا لقنو
 فلاخم ءيش مهنم رهظ اذإ هللا ءايلوأ ىلع ضارتعالا كرت ةصقلا هذه نم

 الف هعابتا ىلإ كوعدي نأ مهللا «مهريغل رهاظ ريغ ليلد ىلع هيف مهنأل «رهاظلل
 ةبيجع نبا قلع مث « هيلع ضرتعت الو ,هلاح يف هل ملسيو : ليلد نع الإ هعبتت

 امأو ...هتيبرت تحت لخدي مل نم ّقح ىف وه امنإ هركذ ام » : لاف همالك ىلع

 امفيك هب هرمأ ام لاثتما نع رخأتي الف ةيبرتلا قيرط ىلع هتبحص مزتلا نم
 "70 ناك

 ) )1١:ديدملا رحبلا 5//5١1؟.

 :ديدملا رحبلا (؟) 1١7/6"5.

 ) )9:ديدملا رحبلا */  »591١:ديدملا رحبلا رظناو 59457/5.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 : بيغلا ةفرعمل باب مهدنع فشكلا نأ -

 نم هللا هانثتسا نم وأ «ىلاعت للاب اًصاخ سيل ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع بيغلا

 الف ءيفوص يلو لك يف ماع وه لب «لئاسملا ضعب يف هئايبنأو هلسر ضعب
 اهب ىنتعا يتلا لئاسملا ربكأ نم بيغلل يلولا ةفرعم ةلأسمو «يلولا دنع بيغ

 ىدم نيبأ فوسو «مهبتك ةدامو لب .مهدنع فشكلا رادم يهو «ةيفوصلا

 : ةيلاتلا ةلأسملا يف كلذب مهمامتها

 :ةيبيغلا فشكلا مولع :اًنلاث

 فشكلا ضرع بوجو نم - قباسلا مهلصأ نالطب ىلع ةلدألا مظعأ نم

 نع اهتفرعم اومعز ةيبيغ مولع نم هوثدحأ ام -ةنسلاو باتكلا صوصن ىلع
 قيرط نمف «ةنسلاو باتكلا صوصن ىلع دنتسملا ريغ يبيغلا فشكلا قيرط

 «بيغ لك ىلع علطم هولعجو ؛هيعارصم ىلع يلولل بيغلا باب اوحتف فشكلا
 بيغ :ناعون بيغلا » : ميهاربإ يكز دمحم لاق «ضرألا يف مأ ناك ءامسلا يف

 ال ,يهلالا ملعلا نونكم يف ناك ام : يقيقحلا بيغلاف .يزاجم بيغو «يقيقح

 ءاش نمل هنع هللا فشك دق امف :يزاجملا بيغلا امأ «هدحو هّللا الإ هب طيحي
 .هقلخ نم

 ةروس] هوه الإ آَهُمَلْمَي ال بعل ُِتاَفَم ٌمكنعَوإل هدحو هلل يقيقحلا بيغلاف
 نم ءاشي امب اًملع مهطيحيف هلسر ضعب ىلع هللا لضفتي دقو «[04:ماعنألا

 بيغلا ضعبب مهضعب ىلع هَّللا ضافأ امبرف هللا لهأ نم رفن كانهو ...هملع

 مهيأ َنْيَب اَم ْملْعَي : ىلاعت لاق امك «ةمعنو هنم الضف «يزاجملا وأ يقيقحلا

 ءالؤه نأ يأ [؟00:ةرقبلا ةروس] 42[ اَمي الإ هدول ْنّي نك َّنوُطحُي الو َحُهَمْلَع امو

 : تلق ؛"' ءايبنأ الو لسرب اوسيل مهو « مهل هءاش هملع نم ءيشب هللا مهطيحي

 .1/0-ا/ 4 : ص مالسإلا يف دئاقعلا ةصالخ :رخآلا هباتك رظناو «74-50 : ص فوصتلا ةيدجبأ )١(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هملعب هطيحي هّللا نأ امأ ءهسفن ءاقلت نم بيغلاب يلولا طيحي نأ مهدنع عونمملاف
 ءيشب طيحي نأ عيطتسي دحأ الف » : ميهاربإ يكز دمحم لاق ,مهدنع زئاج اذهف

 ."3” هللا ءاشي نأ الإ «هتدارإ وأ هتيصخشب وأ هتردقب هَّللا ملع نم

 نم كلذ دعو «بيغلل يلولا ةفرعم ةلأسم يف هّللا ءاطع نبا لصف دقو
 «تناك نئاوك ىلع اعالطإ ...نوكت دق تاماركلا هذه» :لاقف «تاماركلا

 : لاقف «كلذ ىلع لدتسي ذخأ مث ''”«ةداعلا قيرط ريغ نم نكت مل دعب نئاوكو

 هب درو دقو «لقعلا هليحي ال بويغلا ضعب ىلع هللا ءايلوأ عالطا نأ ملعاو »

 : كلذ ىلع ةلدألا ركذ مث «*””« لقنلا

 امنإ : لماح هتجوزو «هتوم ضرم ىف انهو ةشئاعل هيلي ركب وبأ لاق - ١

 «ةيراج هتأرما نطب يف نأب ربخأف « ةيراج اهارأ ةجراخ نطبو كاتخأو كوخأ امه

 .'؟”يضاكو لاق امك ناكو

 عمسف «قارعلا ىصقأب '*”ةيراسو « لبجلا ةيراساي » : هيك رمع لوقو -؟

 زايحنالاب هرمأف ءودعلا هب طاحأ دقو «ةيراس ىلع هللا هعلطأ ناكو «هتوص ةيراس

 .'”...اورفظو اورصتناف «هعم ناك يذلا شيجلاو وه زاحناف «لبجلا ىلإ

 )١( ص مالسإلا يف دئاقعلا ةصالخ :رخآلا هباتك رظناو 2.55 :صص فوصتلا ةيدجبأ : 5.

 ٠١١. :ص نئملا فئاطل (9)

 )  )9ص نئملا فئاطل :٠١١« ص ةرهازلا بكاوكلا رظناو : ١786.

 ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو )5٠(« ح لحنلا نم زوجي ال ام باب أطوملا يف كلام هجرخأ (4)

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإ :ينابلألا لاق 22١7١ /5) ةبهلا يف ضبقلا طرش باب

 )1١/5(. ليلغلا ءاورإ

 هالو دقو «هتبحص يف فلتخا «يلئدلا ةنانك نب رباج نب هَّللا دبع نب مينز نب ةيراس :وه (0)
 ١/ :ةباحصلا ةفرعم ىف ةباصإلا : رظنا .لبجلا ةيراس اي :لوقي هلو « سراف ةيحان ينوي رمع

 .194/5 :تايفولاب يفاولاو ٠

 يف ركاسع نباو «077 ةوبنلا لئالد يف ميعن وبأو 27894: ح داقتعالا يف يقهيبلا هجرخأ (7)

 ينابلألاو «175 ٠١/ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هدانسإ نسحو ؛(7 85 )7١/ قشمد خيرات

 1١١١. :ح ةحيحصلا ةلسلسلا يف



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 هللا بويغ نم بيغ ىلع صوصخملا دبعلا عالطا » : ِهّللا ءاطع نبا لاق -*

 : ِةلَو هلوق كلذ ليلد «هيف قحلا رونب وه امنإو «هتروص دوجو الو ينامثجب سيل

 ."'70 هللا رونب رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا

 عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف ١ ثيدحلا يف هلوقو » :اضيأ لاقو -4

 بيغلا ىلع عالطالا سيلف هرصب قحلا ناك نمو "هب رصبي يذلا هرصبو «هب
 عنصت فيك تلق نإف » :لاقف نيفلاخملا ةلدأ ىلع باجأ مث "هيف برغتسمب

 نم اَلِإ © اد ءويِبَع َلَع ٌرهظُب الم ِبَيَمْلأ مدع :ىلاعت هلوق وهو «ةيآآلا هذهب
 ملف [71-7١:نجلا ةروس] «ادصَر ءِهِفْلَح ْنِمَو ْيَدَي نيب نم َكْلْسَي منَ ٍلوُسَر نِم ئضتْرَأ

 هانعم يفو :لوقي سابعلا ابأ انخيش تعمس ينأ ملعاف ؛لوسرلا الإ اًدحأ نثتسي

 .".”6 يلو وأ قيدص وأ

 لك ىلع يلولا عالطا ةلأسم ريرقت يف ةيلذاشلا. ةقيرطلا عابتأ دهتجا دقو

 يلولا عالطا ةمارك نع الصف دجتو الإ مهبتك نم اًباتك حفصتت داكت الف «بيغ

 : كلذ ريرقتب مهمامتها ىدم نيبت مهنع تالوقن ركذأ فوسو «بيغلا ىلع

 نإو «بيجلا نم تئش نإ ءيلملا انأف «يلع اي قفنأ : يل ليق » : يلذاشلا لاق

 يناسل ىلع ةعيرشلا ماجل الول  :لاق هنأ هنع رهتشاو «'*”2« بيغلا نم تئش

 : الخام نب دواد لاقو «' '' ةمايقلا موي ىلإ دغ دعبو دغ يف نوكي امب مكتربخأل

 ."7( ةداهشلا ملاع ةعلاطم ساوحلل امك بيغلا ملاع ةعلاطم هل بلقلا نأ ملعا »

 )١( يذمرتلا هجرخأ : 27١١1ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفعضو ح:1817١.
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 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : نابيغ ءايلوألاو ءايبنألا نيب كرتشملا بيغلا نأ ملعا » : ليزيغم نبا لاقو

 نآلا دوجوملا ءيشلا نع فشكلا وهف :ديقملا امأف «قلطم بيغو «ديقم بيغ

 بيغلا اذهب ىلاعت هّللا هحنم نم لكو «يضاملا نمزلا يف اًدوجوم ناك يذلاو

 .امهب ديقم هفشك نأل ءطقف نينامزلا نيذه يف الإ هل فشكي مل

 نمزلا يف دجويس ام دوهش ىلإ ديقلا نع يقرتلا وهف :قلطملا بيغلا امأو
 لب لبقتسملاو نمزلا ىلع اًرصاق هفشك سيل ماقملا اذه بحاصو «لبقتسملا

 رباكأ امهنيب عمج دق نابيغلا ناذهو ...ةثالثلا ةنمزألا بويغ نع فشكلا هل عقي

 لاقو «مهنع اًصصق ركذو «يسرملاو يلذاشلا : ءالؤه نم ركذ مث «''" ءايلوألا

 قئاقح ىلع هللا هعلطأ نمم وه يسرملا سابعلا وبأ خيشلا اذهف ١ : يسرملا نع

 ددملاو «يهلإلا رحبلا ضيف نم فرتغي راصف «ةديقملاو «ةقلطملا بويغلا
 ,276 ىئابرلا

 : يفوصلا يلولل لصحت يتلا ةيبيغلا مولعلا عاونأ

 دبع ركذ دقو ءاهل دح الف يفوصلا يلولا اهب فشاكي يتلا مولعلا امأو

 :اهنم ددعف «مولعلا بئارغب ىتأو «كلذ ىلع ةلثمأ غابدلا زيزعلا

 تاومسلاو «عبسلا نيضرألاو «مهتاولخ يف دابعلا لاعفأب فشاكي نأ

 نم جرخت فيكو «ضعبب اهضعب نيضرألا كابتشاو «رانلا ةدهاشمو «عبسلا

 يتلا تاقولخملاو «ىرخأ ضرأ نع ضرأ هب زاتمت امو «ىرخأ ضرأ ىلإ ضرأ

 نم اهتبسن امو «ضعبب اهضعب كالفألا كابتشا ةدهاشمو «ضرأ لك يف

 فيكو «نيطايشلا ةدهاشمو ءاهيف يتلا موجنلا عضو فيكو «تاومسلا

 ةظفحلاو ةكئالملا ةدهاشمو «نونكسي نيأو .نجلا ةدهاشمو ءاهدلاوت

 ىسومو ىسيع ءايبنألا ماقم ةدهاشمو «هنورمعي نيذلا ءايلوألاو ناويدلاو

 ) )4١ص ةرهازلا بكاوكلا :؟١77.

 ص ةرهازلا بكاوكلا (؟) :١17١0. ."م78-94 :ص :فوصتلا نع قئاقح :رظناو



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 رارسأ ةدهاشمو «مالسلاو ةالصلا مهيلع دمحم ماقمو .فسويو سيردإو

 لازعنا ةدهاشمو ( هيف لحئنيو .لعفلا هيلع طسبني يذلا رونلا ةدهاشمو .ردقلا

 (١)ىك . . 2 3 : : :
 .'' العف لعفلاو ءاّرون رونلا ىريف .رونلا كلذ نع لعفلا

 قيرط نع مهل تلصح يتلا ةيبيغلا ملاوعلاو مولعلا ىلع ةلثمأ ركذ يلي اميفو

 : فشكلا

 ١- هتافصو ىلاعت هللا تاذ ةقيقح نع فشكلا :
 اهنم اًئيش وأ اهاعّدا نمف «ةمارك ةرشع سمخ بطقلل » :ىلذاشلا لاق

 .(70 تافصلا ةطاحإو «تاذلا ةقيقح نع هل فشكيو ... : زربيلف

 : ةيبيغلا ملاوعلا نع فشكلا -؟

 شرع نم ةيسحلا ةيبيغلا ملاوعلا نع هل فشكي فراعلا يلولا نأ اومعز

 :اهريغو رانو ةنجو

 «عبسلا تاوامسلا توكلم دهشأ تنكف اًموي يبلق رانتسا » : يلذاشلا لاق

 ىنيع نع باجحلا أقفنا نم هيقفلا » :ىسرملا لاقو "76 عبسلا نيضرألاو

 سابعلا وبأ ناك )) : مئازعلا وبأ يضام لاقو لكل( هير توكلم دهاشو هلق

 :هينيع ىلع هبوث لعجي سلجملا يف ملكتي سلج اذإ تاقوألا ضعب يف يسرملا
 ملكتأ تنك اذإ ,يضام اي يخأ اي :لاقف كلذ نع اًموي هلأسف «هينيع هب ضمغي

 عيطتسأ ال ىتح هراونأ يناشغتو .«شرعلا ىرأ ىتح بجحلا يل قرختت

 .0( رظنلا

 .١17-8١7:ص زيرباإلا :رظنا )١(

 قارشإلا مكح نيناوق و «504 /7” :ديدملا رحبلا :رظناو «50١-1١؟5 : ص ننملا فئاطل (9)

 ١١0. :ص رردلاو رهاوجلاو 25538 : ص ةيبيجعلا رهاوجلاو «58 : ص

 .1١؟4 :ص ننملا فئاطل (9)

 ىلا : ص ننملا فئاطل 62

 .78١:ص رارسألاةرد (؟0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :ةيندللا مولعلا نم تنكُم  :هسفن فصي وهو ءرمسألا مالسلا دبع لاقو

 اولكل ةمايقلا موي ىلإ ينع نوبتكي سنإلاو نجلا نأ ولف ء«ءامسألا ةفرعم نمو
 لك مساو «لامرلا ىلعو «تانئاكلا عيمج ىلع هللا ينرهظأ دق ينإو ءاولمو

 اهلوصأ يأ ءاهباسنأو اهرامعأو تاناويحلاو .هرامعأو هئامسأو تابنلاو «ةرذ

 .باودلا رئاسو تارشحلاو ريطلاو شوحولاو كمسلا نم

 نهيف امو ء«رانلاو «ةنجلاو ءضرألاو «تاومسلا توكلم يل فشكنا دقو

 اومله ...فوهكلاو لابجلا لهأ اي «براغملاو قراشملا لهأ اي ...اًنطابو اًرهاظ

 ,مكينغن متئش ام ينم اوبلطاو «مكديبعو مكرارحأو «مكريغصو مك ريبكب يلإ

 .''"(هل لحاس ال يذلا رحبلا انأ ينإف ماهلإلاب ملعلا قيرط ينع اوذخ

 : ةنسلاو نآرقلل ةينطابلا ريسافتلا نع فشكلا -'

 هلأ َّنِإإ# :ىلاعت هلوق ريسفت يف يسرملا سابعلا يبأ لوق : كلذ ةلثمأ نمو

 كرمأ هّللاو :هسفن ناسنإ لك ةرقب » : لاق [30:ةرقبلا ةروس] ةَرَقب اوحكْذَت نأ كمي

 .")( اهحبذب

 : ريمضلا يف امع فشكلا --4

 نأ :لاقف هباحصأ عم خيشلا ةقيقح يف "”ثدحت » : مئازعلا وبأ يضام لاق

 : تلقو «يسفن يف كلذ تضرتعاف لاق ءاوناك امثيح مهظفحي مهيلع هدي نوكت

 رحبلا ئطاش ىلع ناك هنأ ةليوط ةصق درس مثا لجو زع هلل الإ كلذ نوكي ال

 لاق يلذاشلا ىلإ مدق امل مث ؛هتذقنأف يلذاشلا دي تءاجف «هنتفتل ةأرما تءاجف

 نيأ «ٌّيلع تنأ تضرتعاف ءاذكو اذك سمألاب تلق امل يضام اي» : يلذاشلا هل

 )١( ةيهبلا نئملاو ةيئسلا رونألا ص:١6-١15.

 يف لقتسم ثحب يف نطابلاو رهاظلا ةلأسم ثحب يتأي فوسو :١1077 ص نئملا فئاطل 0 (0)

 .ةقيقحلاو ةعيرشلا : ثحبم

 .يلذاشلا دصقي (*)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 يسرملا لاقو «''”( خيشب سيلف كلذ نم نكمي مل نم ...كنم مويلا يدي تناك

 ام لكب هربخأ مث .(؛ ؟ئلع ىفخي كلاوحأ نم اًئيش نأ نظتأ ١ :هذيمالت دحأل

 ."”هبايغ يف لعف

 نأ ١ :اولقتف ءرودصلا يفخت ام ةفرعم هَّللا ءهطع نبا تامارك نم اودعو
 لاقو «تدرجتل ةلئاعلا نم تملس ول :مهدحأ لاقف .هسلجم اودصق ةثالث

 نإ :ثلاثلا لاقف «ةرذ حالصلا نم دجأ الو ءموصأو «يلصأ انأ :رخآلا

 ءانثأ يف لاق هسلجم اورضح املف «يبر يضرت فيكيف «ينيضرت ام يتالص

 . "70 هنيعب مهمالك داعأف «لوقي نم سانلا نمو :همالك

 :توملا ناكمو تقو نع فشكلا -ه

 اسأف مكعم اولمحا » : مهل لاق جحلا ىلع مزع امل هنأ يلذاشلا نع اوركذ

 نكي ملو » : مئازعلا وبأ يضام لاق «« ىرثلا هانيراو انم دحأ يفوت نإف ةاحسمو

 امل ١ :يلذاشلا لاقو «'؟” هتافول ةراشإ كلذ ناكف ...ةمدقتم ةداع كلذب هل

 ىلإ تلصو اذإ يلع اي :يل ليقف ؟ءاقللا نوكي ىتم «يهلإ :تلق تضرم
 .”6 ءاقللا نوكي ذئنيحف ةرثيمح

 بهذن ميكح اي ءاعدوم الإ مكتئج ام ١ :هباحصأ دحأل لاقف يسرملا امأو

 مويلا يف لخدنو «ةليل اهب تيبن ةيردنكساإلا ىلإ دوعن مث يخأ عدون مسقملا ىلإ
 : هباحصأ دحأل لوقيف هباحصأ توم تقو ةفرعم يعدي ناكو « "6 يربق يناثلا

 .,7"”-ا"ه :ص رارسألاةرد )1١(

 )١( ص ننملا فئاطل : 2١47:ص نئنملا فئاطل يف ىرخأ صصق ثالث ركذو ”١47.

 )*( :ةنماكلا رردلا ١/ »7”3714:بهذلا تارذشو ١15 /56« :علاطلا ردبلاو ١//1١8-1١1.

 ) )4:ص رارسألاةرد ١7١.

 .17”:ص رارسألاةرد (60)

 ١57. :ص ننملا فئاطل (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نم ةسمخب رفاسو «'!6تومتو ماع كل يقب «سانلا عم كقلخ نسح»
 ."”0 ءيجأو صوقب ءالؤه نفدأ ١ :لاقف كلذ نع لِئسُق هباحصأ

 : نيرخآلا ةايحو هتايح ليصافت نع فشكلا -5

 ءايقيرفأ ىلإ لحترا ىلع اي» :هل لاق يلذاشلا خيش شيشم نبا نأ اومعز

 لقتنت كلذ دعبو «يلذاشلا كيمسي َنْبَه هللا نإف «ةلذاشب ىمست ادلب اهب نكساو
 ."7« ةينابطقلا ثرت اهبو «ةيرصملا رايدلا ىلإ

 : هئادعأ كاله ليصافت نع فشكلا -ا/

 نبا اي : - هيلع ضرتعا امدعب رينملا نب نيدلا رصان اًدعوتم - يلذاشلا لاق

 ءرقفلا ةتومو «لذلا ةتوم :تاتوم ثالث نتومتل هّللاوف ؟ انيلع دقتنت رينملا

 ؛ةقافلاب يلتباو ء«ءاضقلا نع لزعف :اولاق «« اًملسم تومت نكلو «ءانفلا ةتومو

 ملسي نم ىقلي ال ىتح لذلابو «هدالوأ هب عبشي «ريعشلا زبخ دجي ال ىتح
 0ع

 : بيغلا نم ةءارقلاب لئاسملا ةيوجأ نع فشكلا -6

 يدنع نوكي ال ةلأسملا نع ينولأست دقل هَّللاو ١ :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 لاقو «'*”« طئاحلاو «ريصحلاو «ةاودلا يف اًرطسم باوجلا ىرأف «باوج اهل

 رئاطلاو «ءاملا ىف توحلا ىف هنايرس ىرأف «ددملا ىلع لزنيل هنإ هَّللاو » :اًضيأ

 | ش ْ ."06 ءاوهلا ىف

 .57١:ص ننملا فئاطلط ()

 5١١. : ص ةيدهلا روشب يف يواقردلا يبرعلا كلذ ىعدا كلذكو ١547. : ص ننملا فئاطل (؟)

 .؟57 :ص رارسألاةرد (29)

 .1؟59 :ص رارسألا ةرد :رظنا (4)

 ١١١. :ص نئنملا فئاطل (5)

 ١١١. :ص نئملا فئاطل ()



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 لوسر عم بدأتلا الولو «ظوفحملا حوللا ىلع هللا ينعلطأ » :اًضيأ لاقو
 نم يعابتأ ترتخا » :اضيأ لاقو ,"0(يقشو اذهو ديعس اذه تلقل ِهِي هللا

 ." "6 ظوفحملا حوللا

 ©9 ريوقَت ٍنَسْحأ يف نسل اَََلَ َدَمْلم : ىلاعت هلوق ريسفت يف يسرملا ركف املو
 .«ظوفحملا حوللا نع يل فشكف » :لاق 4-15 :نيتلا ةروس] 4َنيلْفس َلَفَسأ ُهئْددر ّمْن

 هانددر مث ءالقعو اًحور ميوقت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل هيف بوتكم اذإف

 0 ىوهو اًسفن نيلفاس لفسأ

 :ةواقش وأ ةداعس نم ناسنإلا ةمتاخ نع فشكلا -4

 .ةعاس هيلإ رظني لعجف » هل وعدي ىتح اهدلوب ةأرما يلذاشلا تءاج

 ءاعدب هل اعدو هللا كدشرأ «ينب اي مق :هل لاقف ءهنع تفتلي مث ءهيف سرفتيو

 هتبطاخ- الو «هتيصوأ كتعمس ام «يديس اي :همأ هل تلاق فرصنا املف «ريثك

 امف «هرمأ بقاوع ىلع هَّللا ينعلطأ يدي نيب سلج امل :اهل لاقف ؛هملكب

 لاقو «" 9( هملكأ نأ هَّللا نم تييحتساف .هيلع هيصوأ اًئيش هلمع يف تدجو

 ضفر الو «هيلوي نأ لبق يبلق يف هبح عضوالإ اّيلو هللا ىلو ام هّللاو ١ : يلذاشلا

 ظ ."”7( هضفري نأ لبق يبلق يف هضغب ىقلأو الإ اًدبع

 :ردقلاو ءاضقلا ليصافت نع فشكلا ٠٠-

 اهنم اًئيش وأ اهاعدا نمف «ةمارك ةرشع سمخ بطقلل» :يلذاشلا لاق

 لوألا لاصفناو «نيدوجولا نيب لصفلاو مكحلا تاماركب مركيو ...:زربيلف

 )١( ةرهازلا بكاوكلا ص:١58.

 .58١:ص ةرهازلا بكاوكلا ()

 54١١/5. "ال /“ :ديدملا رحبلا :رظناو 218١ : ص نئملا فئاطل (9)

 ,7 7 :ص ةيلعلا رخافملاو 1٠« :798 :ص رارسألاةرد (4)

 )  )5ص ننملا فئاطل : ١١١.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دعب امو لبق ام مكحو ءهيف تبث نمو «هاهتنم ىلإ هنع لصفنا امو «لوألا نع

 لكلو ملع لكب طيحملا ملعلا وهو ءدبلا ملعو ءدعبال و هل لبق ال نم مكحو

 نع هللا ءاطع نبا لاقو «2''« هيلإ دوعي مث هاهتنم ىلإ لوألا رسلا نم !ًءدب مولعم

 ءريبدتلا نأشو «ريداقملا موي ...يف الإ ثدحتي هعمست ال تنك ١ :يسرملا

 .دارفألا مولعو «ةضبقلا لاجرو ءةضبقلا نأشو «ةئيشملا ملعو «ءدبلا ملعو

 دوجوو ؛هماعنإو ءهملح نم هدابع عم هللا لاعفأ نم ةمايقلا موي نوكيس امو

 نوكي امب تربخأل لوقعلا فعض الول هَّللاو :لوقي هتعمس دقل ىتح «هماقتنا

 ."”( هللا ةمحر نم اًدغ

 ١- عاقبلاو تاغللا عيمج ةفرعم :

 ام :اًموي يسرملا سابعلا وبأ خيشلا يل لاق ١ : يناهبصألا نيدلا مجن لاق

 .مجعلا ةغل ىلع فقي نأ بحي خيشلا نأ يل رطخف ؟ةيمجعلاب اذكو اذك مسا

 ام ةيمجعلاب لس :لاقو « خيشلا كحضف :لاق .(نامجرتلا) باتكب هيلإ تيتأف

 ةيمجعلاب هتلأسف «ةيمجعلاب كبجأ ةيبرعلاب تئش ام لس «ةيبرعلاب كبجأ تئش
 ام هَّللا دبع اي :لاقو «ةيمجعلاب ينباجأف ةيبرعلاب هتلأسو «ةيبرعلاب ينباجأف
 .نأشلا اذه بحاص نوكي الف الإو «كتطسابم الإ اذك مسا ام يلوقب تدرأ

 ."7( ةنسلألا نم هيلع ىفخيو

 :ردقلا ةليل بئاجع نع فشكلا ١١-

 نم يبرغلا عماجلاب رمسألا نيدلا نيكم عم تنك دقلو » : هللا ءاطع نبا لاق
 ةعاسلا انأ :لاق ةعمج ةليل تناكو نيرشعو عبس ةليل تناك املف ...ةيردنكسالا

 رهاوجلا يف يلذاشلا نع لمجلا هذه ةبيجع نبا حرش دقو 4-1١7١0« : ص ننملا فئاطل 000

 .7 19: ص ةيبيجعلا

 :١”7. ص رردلاو رهاوجلا :رظناو ؛غ59١ : ص ننملا فئاطل )03

   )9:ص نئملا فئاطل ١8- 15٠.
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 .كلذ نودو كلذ قوفو «عماجلا ةنذئم يزاوي رون نم قابطأ اهعم ةكئالم ىرأ

 0 ردقلا ةليل هذهو

 لاوحأ الإ يه ام تافشاكملا نم ةيفوصلا ءالؤه هيعدي ام رثكأو :تلق

 هسحو هيعو نع باغ اذإ سانلا ضعبل لصحت ةيمهو تاليخت وأ «ةيناطيش

 هلايخب دهاشيو ىريف «هباوص هدقفي امم سفنلا فعضو «تادراولا ةوق ببسب

 مهضعبب ىدأ يذلا رمألا ءهدهاشي ملو هري مل هسحو هلادتعا لاح يف ناك ول ام

 وه هثدح نم وأ «مهبر وه هدهاش ام نأ مهداقتعال «داحتالاو لولحلا ىلإ
 ,27كلذك

 قئاقح هب كردت «يهلإ رون ءايبنألا ريغل لصحي نيأ نمف ١ :ةيميت نبا لاق
 هسفنب ريصي ثيحب ءهيلع يه ام ىلع رومألا هذه رارسأ هل فشكنيو «بيغلا

 هئايلوأل رانلاو ةنجلا يف هللا هدعأ امو ءهتكئالمو ءبرلا تافصل اًكردم
 4 ع

 . 1 هئادعاو

 .581:ص ةرهازلا بكاوكلا )1١(

 ميهاربال لقنلاو لقعلا نازيم يف فوصتلاو «14-115 /؟:يفاكلا باوجلا :رظنا (0)

 ١7/5. /١5:ةيمالسالا ثوحبلا ةلجم نمض ناكيربلا

 ."ه#*/ه:ءردلا 0«6)



 «ا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ىوعدلا هذه دقن ثلاثلا بلطملا

 ىلاعت هَّلل هملع بيغلا نأب داقتعالا :ناميإلا دعاوقو نيدلا لوصأ نم

 نأو .طقف هلسرو هئايبنأ نم ءاش نم بيغلا نم ءاش ام ىلع علطي هنأو «هدحو

 ىلاعتو هناحبس لاق امك «هايإ هَّللا مهملعأ ام الإ بيغلا نم نوملعي ال ءايبنألا

 َبْيَمْلا هَلْمأ تنك ْوََو ده 1 اَم الإ اص او اًمْنَن ىْقَتِل ُكِلمَأ ل لق :هلوسرل

 ةروس] نووي رتل قشَكَو يزن الإ نأ نإ دشلأ ينم او ٍريَحْلا ّنِي ترضي
 الإ © اَدَعَأ ءوِيْتَع لع ٌرهظي الم ٍبْيَمْلا مدع :العو لج لاقو «[184:فارعألا

 اوَُلَبَأ ذك نأ لعل 69 اَدَصَر وفل ْنِمو ِهْيَدي نيب نم ُكْلْسي ْمّنإَو لوُسَر نم َضتْرَأ نم
 رمأو «[77-18:نجلا ةروس] ه«اَدَع ٍءْىَس َُّك َصْحلَو ميد امي ٌطاَحَأَو بر تسر

 الو هللا نئازخ كلمي الو ءاّكلم سيل هنأ سانلا ربخي نأ لكي اًدمحم هلوسر

 لو بيل ملأ و أ ُنآََح ىدنع رك اوقأ هل لق ىلاعت لاق «بيغلا ملعي

 5م يلام د ئعألا ىوَنْسي لَه ّلُث كِإ خرب ام الإ ُميََأ ْنِإ كلم نإ كل ل

 5٠[. : ماعنألا ةروس] 4و

 ىلامت لاق « كلذ لبق فا حرن اق يذلا رم قي لوصرلا هلق يذلا اذهو

 كلم ْنِإ و الو بعل ملأ آَلَو هلأ ُنّْرَح ىدنع كل ُلوْهَأ آلو» : حون ناسل ىلع

 نمل اذإ هي ٌمهِسْفنَأ ف امي ْمَلَع "- 77 هنأ ةئمتزي نأ منبع :ىردزت تيل ُلْونَأ كَ
 ["١:دوه ةروس] 4 نيم

 بيغلا حيتافم » :لاق لَك يبنلا نع اهْهِو رمع نبا نع يراخبلا حيحص يفو
 ماحرألا ضيغت ام ملعي الو هللا الإ دغ يف ام ملعي ال : هللا الإ اهملعي ال سمخ

 ضرأ يأب سفن يردت الو هللا الإ دحأ رطملا يتأي ىتم ملعي الو هللا الإ
 هلوق ررقي ثيدحلا اذهو «''”(هللا الإ ةعاسلا موقت ىتم ملعي الو «تومت

 .5191 :ح يراخبلا حيحص (1)
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 ا ا ل

 دن كرد اول ف اَم ُدَلَسَيَو َتِيَمْلا كرت َةَعاّسلا ْمْلِع مدع هّللأ نإ : ىلاعت
 1 مرم م
 ةروس] يح ميلع 7 هلأ َّنِإ تومت , ٍض يأِب سم

 .[؟ 5 :نامقل

 اًدمحم نأ كثدح نم » :تلاق ايو ةشئاع نع اًضيأ يراخبلا حيحص ىفو

 ةروس] ه«رصِنألا هك ردت ال :لوقي وهو «فسذك دقف هبر ىأر دلت

 ملعي ال :لوقي وهو .بذك دقف بيغلا ملعي هنأ كثدح نمو :61٠١ ماعنألا

 .'70 هللا الإ بيغلا

 يف دحأ ملعي ال هنأب عطاق اًدج ريثك اهلثمو ثيداحألاو تايآلا هذهف

 ال هنأو «لسرم يبن الو ءبرقم كلم ال هللا الإ بيغلا ضرألاو تاوامسلا

 ظ .هيلع هناحبس هللا هعلطأ ام الإ بيغلا ءالؤه نم دحأ ملعي

 مل ءايبنألاو ةكئالملا نأ ىلع ةنسلاو نآرقلا نم صوصنلا ترتاوت دقو

 ةفرعم نولهجي اوناك مهنأو «ايإ هللا مهملعأ ام الإ بيغلا نم نوملعي اونوكي

 :كلذ نمو «بيغلا

 .مدآ قلخ ةمكحب ةكئالملا لهج -

 انآ َمْلِع ال َكَنحْبَس أولاق» ةنيعم تايمسم نم مدآ هب هللا ملعأ امب مهلهجو -
 سم

 .[5 :ةرقبلا ةروس] ميكا ُميِلَمْلا تن َتنَأ َكَنإ آَمَتْمْلَع ام الإ

 املا

 .هتجوزو هنبا ةقيقحب الكا حون لهجو -

 هتءاج نأ دعب الإ ةراس هتجوز نم دلو هل دلوي هنأب الكا ميهاربإ لهجو -

 .كلذي هوربخأو ةكئالملا

 ىتح هدلوب هنورشبي اوءاج نيذلا ةكئالملا ةقيقحب يلا ميهاربإ لهجو -
 .كلذب هوملعأ

 ا : ح يراخبلا حيحص 0غ



 0. ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .هتيرق ريمدتل اوءاج نيذلا ةكئالملا ةقيقحب الا طول لهجو -

 ملعي نكي مل هن أ اًئيقي لدت يتلا عئاقولا تائم هل ثدح دقف هُو دمحم امأ -

 ءريسلا بتك يف ةثوئبم اًدج ةريثك صصقلاو «هايإ هللا هملعأ ام الإ بيغلا نم

 : اهنمو

 فرعي نكي ملو «يحولا ءادتبا يف راغلا يف هل كا ليربج نايتإ ةصق

 فرعي نكي ملو ءاهيلإ رجاهي فوس يتلا ةنيدملا فرعي نكي مل كلذكو «هتقيقح
 هنأ ردي ملو ا ءةنيدملل رجاهي فوس هنأ

 اهلكو ...اًدج ة عئاقولاو ءردب ةوزغ يف نيكرشملا شيجب مدطصي فوس

 رع يف فشكلا يدب نكي مل ؛بيغلا لهجي ناك لك لوسرلا نأ ىلع ةلاد
 .هباحصأ مامأ ءيش

 نم ناكف «ليصألا لصألا اذه ىلع مهعابتأو نوعباتلاو ةباحصلا راس دقو

 يف ءايبنألاو لسرلا نم هّللا هانثتسا نم وأ هللا الإ هملعي ال بيغلا نأ مهدئاقع

 اومدهي نأ مالسالا يف مهل مده لوأ ناكف ةيفوصلا تءاج ىتح لئاسملا ضعب
 عفر :مهدنع ينعي وهو «(يفوصلا فشكلا) هومس اًئيش اوماقأف لصألا اذه

 يف امو ءاًعيمج تاوامسلا يف ام ملعيل هرصبو يفوصلا بلق مامأ بجحلا

 هملعب الإ ءامسلا نم ءام ةرطق عقت الو هرظنب الإ ةقرو طقست الف ءاًعيمج ضرألا

 ملعب الإ كرحتم نكسي وأ نكاس كرحتي وأ ءدوقعم دقعي وأ «دولوم دلوي الو

 ."'"...يفوصلا

 اًقح نوكي ام هنم فشكلاف .,فشكلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم امأو

 الو هب لوقلا زوجي ال الالضو اًبذك نوكي ام هنمو ءةنسلاو باتكلل اًقفاوم
 ةعباتملا لامك يه اهليصحتل ىعسي نأ كلاسلا ىلع بجي ةمارك مظعأو «هعابتا

 )١( :ص ةنسلاو باتكلا ءوض يف يفوصلا ركفلا :رظنا ١57-١1575.
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 فشكلاف » :ميقلا نبا لاق حودمملا فشكلا وهو ءاًنطابو اًرهاظ ديني لوسرلل

 .هبلقل ةنياعم هبتك هب لزنأو «هلسر هب هللا ثعب يذلا قحلا فرعي نأ حيحصلا

 .حيحصلا قيقحتلا وه اذه ءامدعو اًدوجو هعم روديف «هل بلقلا ةدارإ درجيو

 06 حيبق رورغف هفلاخ امو

 هَّللا عم قدصلاو «ةعباتملاو «ةيدوبعلا ةرمث يندللا ملعلاو » :اًضيأ لاقو

 دايقنالا لامكو «هلوسر ةاكشم نم ملعلا يقلت يف دهجلا لذبو هل صالخإلاو

 يندللا ملعلا وه اذهف ...هب هصخي رمأب ةنسلاو باتكلا مهف نم هل حتفيف ؛هل

 ندل نم وهف :امهب ديقتي ملو «ةنسلاو باتكلا نع ضرعأ نم ملع امأو

 نوك فرعي امنإو ؟نم ندل نم نكل «يندل وهف «ناطيشلاو «ىوهلاو «سفنلا

 ملعلاف نبك هبر نع هلكت لوسرلا هب ءاج امل هتقفاومب : اًينامحر اًيندل ملعلا

 يحولا وه :كحملاو «يوانطب يناطيش يندلو «ينامحر يندل :ناعون يندللا

 ."”(ِنلكي هّللا لوسر دعب يحو الو

 دقو ء«طقف نيدلا يف نوكي دق هنأو ردقلاو ملعلا ماسقأ ةيميت نبا ضرع املو

 هيف نيبو «ريخألا مسقلا لضفو ءامهنيب عمجي دقو «طقف نوكلا يف نوكي
 فشكلا نم يتؤي نأب «نارمألا هل عمتجي نمف » :لاقف ءحودمملا فشكلا

 لمعلاو نيدلا ملع وهو «يعرشلا ريثأتلاو فشكلا هب ديؤي ام ينوكلا ريثأتلاو

 ريثأتلاو فشكلا هب لمعتسي ام «هب لمعلاو نيدلا ملع نم يتؤيو «هب رمألاو «هب

 هل قرخت نأ وأ «ةينيدلا رماوألل ةعبات ةينوكلا قراوخلا عقت ثيحب ؛ينوكلا

 نمو ءاهب لمعلا نمو «ةينيدلا مولعلا نم لاني ثيحب «ةينيدلا رومألا يف ةداعلا

 مظعأ هذهف «ةداعلا درطم يف هريغ هلني مل ام ءاهيف قلخلا ةعاط نمو ءاهب رمألا

 .585/9 :نيكلاسلا جرادم ()

 .598-595/؟ :نيكلاسلا جرادم 4(؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لكو رمعو قيدصلا ركب يبأو ِةِكَي دمحم انيبن لاح وهو تازجعملاو تاماركلا
 ,©706 نيملسملا

 ةقيرطلا يهو .فشكلا يف ةيفوصلا قرفلا دحأ لوق ضرع قبس دقو
 يف بيغلا ملعي يلولا نأ :هصخلم ناك يذلا كلذ يف اهدقتعم نايبو «ةيلذاشلا

 ةرمتسم ةلاح فشكلا اذه نأو «بيغلا لك لب بيغلا ضعب سيلو «هتقلخ لصأ

 الإ نوكي ال فشكلا نأ اونظو ءاهب اوصتخا دق خويشلا كئلوأ نأو ءمهخويشب

 اوقرفي ملف «ءىوهلاو سفنلاو «ناطيشلا نم هضعب نوكي ال هنأو «ةصاخ هَّللا نم
 .يناطيشلا فشكلاو ينامحرلا فشكلا نيب

 اهب لاقو «ةنسلاو باتكلا صوصن اهب تءاج ىتلا ةديقعلل فلاخم مهلوقو

 يف قحلا نايب يف دهتجأ فوسو «نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ةمألا فلس

 لئاسملا لالخ نم ةيلذاشلا ةقي ةقيرطلا دنع اهضرع قبس يتلا هلئاسمو فشكلا

 : ةملاتلا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع فشكلا ةلزنم نالطب :ىلوألا ةلأسملا

 اذه ىلإ يلذاشلا رصع نم همولعو فشكلل ةعيفر ةلزنم ةيلذاشلا تماقأ

 ةروصب سانلا نيب روهظلا ىلع اهيديرمو ةقيرطلا خويش صرح دقو ءرصعلا
 وهو «ةيلذاشلا دحأ ةلاحلا هذه روص دقو ءمهنيب مظعي ىتح فشاكملا

 ىلع عالطالا ءاعدا نم هيف نحن ام امأو » :لاقف ''”يسويلا دوعسم نب نسحلا

 يف اننامز يف ريثكلا وهف دوجولاب فرصتلاو ء«فشكلاب رهاظتلاو «بيغلا

 )١( :ىراتفلا عومجم ١١/8170-794.

 ةنس يفوت «برغملا يف ةيولمب يسوي ينب ىلإ ةبسن «يسويلا دوعسم نب نسحلا :وه (؟)
 )١طإ1ااهمه/ي ةريثك بتك هلو .اهئاملعب عمتجاو (ه٠ ؟) ةنس ةكم مدق .برغملا خويش نم

 ةملعمو 23” ص ةيكزلا رونلا ة ةرجسش : رظنا . .«مكحلاو لاثمألا يف مكذلا رهز اهتم
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 درجم ىلإ دنتسي نم مهنمف ...اوطعي مل امب اعبشتو مهنم ىوعد «نيبستنملا
 ام لوقيو ...اًضصرحو اًنظ مكحي نم مهنمو «هسفنل اهلوأتيو «ةيمانم تالايخ

 ...لوقأ ام تملكت نيح يردأ ام هّللاو :لوقي ميلو بذك اذإف «كلذ يف لوقي
 اوقتري ملو «سانلا برآامو «نئاوكلاو «ناثدحلا :يف مهيواعد ترصحنا دقو

 "!(ماوعلا مهبلطي امب اولغتشاف «مهلهجل كلذ قوف ام ىلإ

 : فشكلا ةلزنم يف مهلالض هجوأ

 ١- فشكلا ظافلأ يف مهلالض :

 نم باجحلا ءارو ام ىلع عالطالا » : هنأب فشكلل ةيلذاشلا فيرعت قبس

 ةريثك ظافلأ هانعمب ءاجو 2''”( اًدوهشو اًدوجو ةيفخلا رومألاو «ةيبيغلا يناعملا

 «ةسارفلاو «ةدهاشملاو ءدراولاو ءرطاخلا :اهنم «ةيفوصلا اهلوادتي

 نع هللا هرضح يذلا «بيغلا ىلع عالطالا ىلع رودت اهلكو ."””ءاهلإلاو

 .هب صتخاو سانلا

 باب اومده دق ةيفوصلا نأو ءاّبيرق ةنسلا لهأ دقتعم نايب قبس دقو

 اهرهاظ يف ةفلاخم فيراعتلا هذهف «فشكلا قيرط نع بيغلاب هَّللا صاصتخا

 « وثم نامل دعت امو ده اَّلِإ ببي ضَياْلاو ٍتاومَسلا يف نم ُدلَحي ال لكل ىلاعت هلوقل
 .[16 :لمنلا ةروس]

 :فشكلا مولع يف مهلالض -؟

 مولع دنع ةيلذاشلا دنع فشكلا اهب ءاج ىتلا مولعلا دودح فقت مل

 ) )1١ةملعم التصوف:١/!1١.
 نم ذوخأم وهو 2/7 : ص ةينسلا تاماهلإلا باتك نمض «راكفألا ريونتل رارسألا فشك (0)

 .770 : ص تافيرعتلا :رظنا «يناجرجلا فيرعت

 لئاسم ىلع لالدتسالا جهنم باتكو 4/١«: :نيكلاسلا جرادم :يف اهريغو اهرظنا ()

 .”578:ص داقتعالا



 ع ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هَّللا نأ ىوعدب ءيفوصلا يلولا مامأ اًحوتفم هلك بيغلا اولعج لب «:ةصوصخم

 .ةيهلالا تاذلا نع فشاكي وهف «هئايبنأو هلسرل نذأ امك كلذب هل نذأ دق

 .مارحلاو لالحلا ةفرعمو ءدوجولا قئاقحو «توكلملا رارسأو ءاهتافصو

 ىف رودي ام ةفرعمو . ليصفتلاب لبقتسملاو «رضاحلاو .ىضاملا ثداوحو

 ,مهبلاطم قيقحتو سانلا جئاوحو ءاهجالعو ضارمألا ةفرعمو «رئامضلا

 .0"2...ةنطابلاو ةرهاظلا ةتسلاو نآرقلا ريسفت ىناعم ةفرعمو

 يف أرقي نمو .ىواعد يه امنإ اهنومعزي يتلا مولعلا هذه لك نأ ةقيقحلاو

 ةناهك وأ ءاّبذك نوكت نأ ولخت ال يتلا تافوشكلا نم مخضلا مكلا دجي مهبتك

 ملاس يلع دروأ املو «ةقيقحلا قفاوي قح اهضعب نوكي دقو ( اًئيمختو . ةفارعو

 تافوشك نم اًئيش ''"« هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ » باتك فلؤم رامع

 ىهف » : -ىواعدلا هذه نم هتريح ىلع لدي امم - هنع اعفادم لاق ىلذاشلا

 ءاحياإلا نم ىه الو ةماجنلا الو ةفارعلا الو ةينابهرلا الو ةناهكلا نم تسيل

 ." "ةماعلا ةيالولا نيعم يه لب بستكملا يعنصلا

 لكل ميلستو «ناطيشلاو ىوهلاو لقعلل ميكحت هنأ تافشاكملا هذه ةقيقحو

 معزيف «هب طيحت يتلا فورظلا ضعبب ةرثأتم رطاوخو تامهوت نم هب يتأي ام

 لاق «لقعلا اومذ دق مهسفنأ مهو «هلقعو هسفن نم اهنأ اهتقيقحو هللا نم اهنأ

 ولو ,'*”(ريثك قلخ انهاه نم لض دقف كيأرو كلقعب مكحت الو :يلذاشلا

 .هومذ يذلا لقعلل مكاحتلا وه هنأ اودجول فشكلا ةقيقح اوربدت

 )١( قورز نسح هّللا دبعل فوصتلا لوصأ :رظنا ص:4١.
 .رامع ملاس يلع وه هه

 :/١177. ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ (9)

 .48:ص رارسألا ةرد (:)
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 : ةيالولا رايعم يف مهلالض-"

 طبرلا اذهو «ةيالولا نيبو فشكلا لوصح نيب تنرق ةيلذاشلا نأ نايب قبس

 هتيالوو لجرلا حالص ىلع لدي ال هوحنو فشكب ةداعلا قرخ درجمف ءأطخ

 : هئادعأل لصحي امك هللا ءايلوأل لصحي ةداعلا قرخ لب

 هنأ هلل اًيلو هنوك داقتعا يف مهتدمع ءالؤه نم اًريثك دجتو ١ : ةيميت نبا لاق

 ...ةداعلل ةقراخلا تافرصتلا ضعب وأ ءرومألا ضعب يف ةفشاكم هنع ردص دق

 قفتا دق لب هلل يلو اهبحاص نأ ىلع لدي ام رومألا هذه نم ءيش يف سيلو

 ىتح «هب رتغي مل ءاملا ىلع ىشم وأ «ءاوهلا يف راط ول لجرلا نأ ىلع هللا ءايلوأ

 .هيهنو هرمأل هتقفاومو لكي ِهّللا لوسرل هتعباتم رظني
 ةقراخلا رومألا هذهو ءرومألا هذه نم مظعأ ىلاعت هَّللا ءايلوأ تاماركو

 قراوخلا هذه نإف ءهَّلل اًودع نوكي دقف هلل اًيلو اهبحاص نوكي دق ناك نإو ةداعلل

 لهأل نوكتو «نيقفانملاو باتكلا لهأو نيكرشملاو رافكلا نم ريثكل نوكت

 هذه نم ءيش هل ناك نم لك نأ نظي نأ زوجي الف «نيطايشلا نم نوكتو «عدبلا

 لد يتلا مهلاوحأو مهلاعفأو مهتافصب هللا ءايلوأ ربتعي لب ءهَّلل يلو هنأ رومألا

 ناميإلا قئاقحبو «نآرقلاو ناميالا رونب نوفرعيو ءةنسلاو باتكلا اهيلع

 2 ةرهاظلا مالسإلا عئارشو «ةنطابلا

 .«بيغم نع رابخإب الو «لاحب الو فشكب ملسملا رتغي الف » : يبهذلا لاقو

 ةولخو اعوج قزمت نم مهيف نابهرلاو ,؛قراوخ مهل ةنهكلا هناوخإو دايص نبا نإف

 ءاورشفو اوفشاكو « مهسفنأ تارودك تفصف ديحوت الو ساسأ ريغ ىلع ةبقارمو

 ."'"( نئسلاو ملعلاب ةطونملا «ةيالولا بابرأو «ةوفصلا لهأ يف الإ ةودق الو

 جرادم :رظناو 0 : ىواتفلا عومجم :رظناو 11١51١7-2,51١5 : ىواتفلا عومجم 6

 .؟ 7 /+ : نيكلاسلا

 .179/7١؟:ريسلا (1)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نإ 7 : ةيميت نبا لاق امك «هترخآو هنيد يف هل عفنأ فشكلا مدع نوكي دق لب

 نم ءيش هل فشكني مل نمف «هنيد يف ملسملا رضت ال ةردقو اًملع قراوخلا مدع

 هتبترم ىف كلذ هصقني ال «تاينوكلا نم ءيش هل رخسي ملو «تابيغملا

 هقح يف كلذ دوجو نكي مل اذإ هنيد يف هل عفنأ كلذ مدع نوكي دق لب هّللا دنع

 ناسناإلا ريصيف هب لمعلاو نيدلا مدع امأو «بابحتسا الو باجيإ رمأ هب اًرومأم

 نم اًمورحم هلعجي نأ امإو «ساقعلل اًمحتسم هلعجي نأ امإ اًمومذم اًصقان

 هللا ناوضر دبعلا هب لاني هب رمألاو هميلعتو نيدلاب ملعلا نأل كلذو «باوثلا

 ناك اذإ الإ كلذ هب لاني الف هيف ريثأتلاو نوكلاب ملعلا امإو «هباوثو هتالصو هدحو

 ."'”( مثإ هب هلاني دقو «هركش هيلع بجي دق لب «نيدلا يف اًلخاد

 : ةيلقعلا الو ةيعرشلا مولعلا ىلع دمتعي ال يفوصلا فشكلا - ؛

 اهتابثإب تأي مل اًمولع اولخدأ ىتح .همولعو فشكلا يف ةيلذاشلا تعسوت

 «لقعلاو عرشلل ةمداصم يه لب .ىلقعلا ليلدلا اهيلع لدي ملو «ةنس الو باتك

 باجح ملعلا نأو .ملعلا نم لضفأ مهدنع ةفرعملاو «نظلاو ملعلل

 قئاوعلاو بجحلا ةلمج نم ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا نأ اومعزو «''”ةفرعملا

 ىلإ لوصولا دارأ وه نإ ءاهزواجتو اهنم صلختلا كلاسلا ىلع بجي ىتلا

 .ةيفشكلا مولعلا لوصحل ةليفكلا تادهاجملاو «تاولخلا ىلع اورصتقا

 .ةرخأتملا روصعلا يف ةصاخو ةيعرشلا مولعلا نم مهريفنت رسفي ام اذهو

 هلوق ٍةكَي يبنلا ىلع تلزن ةيآ لوأ تناكو «ملعتلاو ملعلاب انرمأ هّللا نأب اًملع

 ملعلا لضف يف ىلاعت لاقو «[١:قلعلا ةروس] #َقَلَخ ىَِلَأ َكْيَر سب أرثا9» : ىلاعت

 71/١١". :ىواتفلا عومجم )١(

 . 1077 /” :نيكلاسلا جرادم :رظنا ()
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 ٍ الا

 نأ ةريره يبأ نعو 0118 :رطاف ةروس] © ًوملعلا وِداَبِع ْنِم هل ىَسْي امن قط : هلهأو

 نم الإ :ةثالث نم الإ هلمع هنع عطقنا ناسنإلا تام اذإ» لاق كي هللا لوسر

 ."'”«هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص
 ىتح ملعتي نأ ملسملا ىلع بجي هنأو «ملعلا لضف انل نيبت صوصنلا هذهف

 .دري امو فشكلا نم لبقي ام ةفرعم عيطتسي ركذ دعبو هنيد رومأ يف هقفتي

 نيب ةبذاك ىوعد فشكلا درجمب امنإو لالدتسا ريغب ملع عون يقلت ىوعدو

 نم ببس ريغب ملعلا نم عون عوقو ىوعد امأو » :لاق ثيح ميقلا نبا اهنالطب
 طبر امك ءاهبابسأب تافيرعتلا طبر هناحبس هللا نإف ءحيحصب سيلف لالدتسالا

 هللا ديأ دقو «هيلع هلدي ليلدب الإ ملع رشبل لصحي الو ءاهبابسأب تانئاكلا

 نم وه مهءاج ام نأ ىلع مهتلد يتلا «نيهاربلاو ةلدألا عاونأب هلسر هناحبس

 نأ ىلع نيهاربلاو ةلدألا مظعأ مهعم ناكو «كلذ ىلع مهممأ تلدو «هللا دنع

 ءاهيلع ليلد ال ىوعدف ليلد ىلإ دنتسي ال ملع لكف ...هّللا دنع نم وه مهءاج ام

 نوكي نأ نع الضف اًملع نكي مل كلذك ناك امو «هلئاق دنع ناهرب ال مكحو

 .اًيندل

 ناسل ىلع هللا دنع نم ءاج هنأ هيلع حيحصلا ليلدلا ماق ام : يندللا ملعلاف
 قثبنا دقو «دوعي هيلإو أدب هنم «ناسنإلا سفن ندل نم يندلف هادع امو «هلسر

 «يندل مهملع نأ ةفئاط لك تعدا ىتح «هرعس صخرو «يندللا ملعلا دس

 حنسي امب تافصلاو ءامسألا بابو «كولسلاو ناميإلا قئاقح يف ملكت نم راصو

 ا""ةقدانزو ةيداحتالا ةدحالمف «يندل هملع نأ معزي «هبلق يف هناطيش هيقليو هل

 يندللا ملعلا يف فنص دقو «يندل مهملع نإ :نولوقي كولسلا ىلإ نيبستنملا
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 داحلالاو ءربكألا قافنلا :اهانعمو «ةبرعم ةيسراف ةملك :ةقدنزلا نم ةذوخأم :ةقدانزلا (؟)

 - ىلع ةقدنزلا قلطتو «قلاخلا ةينادحوو «ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا مه ةقدانزلاو «مظعألا



 «يااا 7 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نأ معزي لكو «نيفسلفتملا ةلهجو «نيفوصتملا ةقدانزو «نيملكتملا اوكوهتم

 .دنع ىنعمب ندل ىلإ بوسنم يندللا نإف ءاوبذكو اوقدصو ؛يندل هملع

 .هندل نمو هدنع نم ملعلا اذه نميف نأشلا نكلو .«يدنعلا ملعلا اولاق مهنأكف

 لاق امك ءهدنع نم سيل ام هيلإ بسني نم مذلا غلبأب ىلاعت للا مذ دقو
 َمُهَو بَكْلا وللا َلَع َنولوقيو هللا دنع ْنِم وه اَمَو هلل ٍدنِع نِم وه َنوُلوُقَيَو © : ىلاعت

 ذاك وهو هللا دنع نم ملعلا اذه لاق نم لكف . .[7/8:نارمع لآ ةروس] #َنوُملَعَي

 ةبسنلا هذه يف

 نم هناحبس هللا مذي ءريثك نآرقلا يف اذهو «مذلا اذه نم رفاو بيصن هلف

 هناحبس بتر اذهلو «ملعي ال ام هيلع لاق نمو «هب هل ملع الام هيلإ فاضأ

 رخآ هلعجف «ملع الب هيلع لوقلا :اهدشأ لعجو «بتارم عبرأ تامرحملا

 ناسل ىلعو ؛ةلم لك يف ةمرحم يه لب ٠ «لاحب حابت ال يتلا تامرحملا بتارم

 هيلع ماق الو ءهّللا دنع نم هنأ ملعي ال امل يندل ملع اذه نإ : لئاقلاف «لوسر لك

 هيملاظلا ملظأ نم وهو هَّللا ىلع رتفم بذاك :هدنع نم هنأ ِهَّللا نم ناهرب

 .7( نييذاكلا بذكأو

 نع مهدص سانلا ىلع سيلبإ سيبلت لوأ نأ ملعا ١ :يزوجلا نبا لاقو

 دقو ءءاش فيك مّلُظلا يف مهطبخ مهحيباصم افطأ اذإف «رون ملعلا نأل «ملعلا
 : باوبأ نم نفلا اذه يف ةيفوصلا ىلع لخد

 بعت ىلإ جاتحي هنأ مهارأو ءالصأ ملعلا نم مهروهمج عنم هنأ : اهدحأ

 لصأو ؛ةيقيدنزلا وأ ةقدانزلا ىمست ةيكدزملا ةيوناملا تناك دقو «رهدلا ماودب نيلئاقلا -

 حلاصم يف سوجملا امهعضو ناباتك امهو (دنزابو دنز) ىلإ ةبسن ةيسرافلاب ةملكلا هذه
 ”27١ ص هل ناميإلاو 2778 : ص ةيميت نبال داترملا ةيغب :رظنا .ملاعلا ةرامعو ايندلا

 .(قدنز) ةدام ١57/٠١١ روظنم نبال برعلا ناسلو «5

 . 57-177 /7” :نيكلاسلا جرادم ©
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 طاسب ىلع اوسلجو «عقارملا اوسبلف ءةحارلا مهدنع نسحف .فلكو

 يف ريثكلا لضفلا مهتافف ءهنم ريسيلاب مهنم موق عنق هنأ :يناثلاو...ةلاطبلا

 سولجلاو دانسإلا ولع نأ مهمهوأو «ثيداحألا فارطأب اوعنتقاف «هترثك

 .ةذل كلذ يف سفنلل نأو ءايندو ةساير هلك ثيدحلل

 لغاشتلا نأ اومهف امو «لمعلا دوصقملا نأ مهنم اًموق مهوأ هنأ : ثلاثلاو

 .ةداجلا ىلع هنإف هلمع ريس رصق نإو ملاعلا نإ مث «لامعألا ىفوأ نم ملعلاب

 ملاعلا نأ مهنم اًريثك اًقلخ ىرأ هنأ : عبارلاو .قيرطلا ريغ ىلع ملع ريغب دباعلاو

 يبلق ينثدح :لوقيف ةسوسو هل لياختي مهدحأ نإ ىتح «نطاوبلا نم بستكا ام

 ملعلا سوفنلا سجاوه اومسو «رهاظلا ملع ةعيرشلا ملع اومس دقو ....يبر نع
 ,20( هطابلا

 مولعب فغش مهل نكي مل ةيفوصلا نم نيمدقتملا مهنمو ةمألا فلس -

 :فشكلا

 نيذلا ةلملا مالعأ ةلاسرلا لهأ نم ةفوصتملا فلس و» :نودلخ نبا لاق

 عونلا اذه ال و ءباجحلا فشك ىلع صرح مهل نكي مل «لبق نم مهيلإ انرشأ
 .اوعاطتسا ام ءادتقالا و عابتالا مهمه امنإ «كاردالا نم

 و هنم نورفي لب «هب لفحي مل و هنع ضرعأ كلذ نم ءيش هل ضرع نمو
 قولخم سفنلا تاكاردإ نم كاردإ هنأو .نحملا و قئاوعلا نم ةنأ نوري

 . عسوأ هللا ملعو «ناسنالا كرادم ىف رصحنت ال تادوجوملا نأو . ثداح

 لب «نوكردي امم ءيشب نوقطني الف .«كلمأ ةيادهلاب هتعيرشو ءربكأ هقلخو

 نم مهباحصأ نم باجحلا هل فشكي نم اوعنم و «كلذ يف ضوخلا اورظح

 سحلا ملاع يف اوناك امك مهتقيرط نومزتلي لب «هدنع فوقولاو هيف ضوخلا

 )١( :ص سيلبإ سيبلت 840-894.



 ه0 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 يغبني اذكهو ءاهمازتلاب مهباحصأ نورمأيو «ءادتقالاو عابتالا نم فشكلا لبق

 ."”[ديرملا لاح نوكي نأ

 :فشكلا باب نم مهب ناطيشلا بعاالت -5

 .ةدسافلا تالايخلا نم عاونأ يف نولخدي مهنإف» :ةيميت نبا لاق

 اهنظي رومأ هل ليختت ام اًريثكو ...مهقيرطل ةبسانملا ةيناطيشلا لاوحألاو

 نم نوكي اًباطخ عمسيف .هسفن يف الإ نوكت الو «جراخلا يف ةدوجوم
 هَّللا ىري هنأ نظي مهدحأ نإ ىتح «ىلاعت هَّللا نم هنظي .هسفن نم وأ ناطيشلا

 مهنمو «نارمع نب ىسوم هعمس امك .جراخ نم هنذأب همالك عمسي هنأو ( هئيعب

 تامارك نم هنظي [وهو] .مهمالك هعمسي [ام]و «نيطايش هاري ام نوكي نم
 ."7( ءايلوألا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع فشكلا بابسأ نالطي :ةيناثلا ةلأسملا

 مهرظن يف يه يتلا -ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعت ال ةيفوصلا فشكلا مولع

 لانت امنإو «ةيسحلا ةفرعملا ىلع الو «هتالالدتساو لقعلا ىلع الو -ةينظ ةلدأ

 نم اهريغو ةلزعلاو ءعوجلاو «تادهاجملاو تاضايرلا ميدقتب مولعلا هذه

 حبصيو «بجحلا هنع حازنت ىتح هيفصتو «بلقلا رهطت يتلا ةيفوصلا بابسألا

 .بيغ لك ىلع اًعلطم
 وه ام اهنمو «عورشم وه ام اهنم ةيلذاشلا ةقيرطلا اهتركذ يتلا بابسألاو

 هلصأ نع هتجرخأ ةيعدب تابيترتو ةقيرطب هوركذ هوركذ يذلا عورشملاو «يعدب

 ال «ملعلا لوصح بابسأ نم يه ىتلا ىوقتلاو ركذلاو ةدهاجملاف «عورشملا

 هذه ضعب نوكت نأ ركنن ال نحنو «يعدبلا ركذلاو «ةيعدبلا ةدهاجملاب نوكي

 . ١4 : ص :نودلخ نبا ةمدقم 29

 ىلا ما م1 : ىواتفلا عومجم :رظناو 60١-25 ١, /0ه : ءردلا 62
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 «بابسألا هذه ىلع ملعلا لوصح رصق طلغلا نم نكل «ملعلل اًيابسأ بايسألا

 الإ كردت نأ زوجي ال «ةيبيغ مولعل ةلصوم بابسألا هذه لعج طلغلا نم هنأ امك

 .ةنس وأ باتك نع امإ يبيغ قيرطب

 سانلاو » :لاقف ءطسوو نافرط بابلا اذه يف سانلا نأ ةيميت نبا نيب دقو

 دهزلا درجم نأ :نومعزي موقف :طسوو نافرط «ماسقأ ةثالث ىلع بابلا اذه يف

 :ةيلقعلا وأ ةيعرشلا ةلدألاب ملعلا ملعلل بجوملا لب «كلذل رثأ ال :نولوقي

 وه لب «ملعلا لين ىلع ةنواعم بابسألا مظعأ نم كلذ نأ وهف :طسولا امأو

 رخآ رمأ نم دبال لب ءاّيفاك هدحو وه سيلو ؛ملعلا نم ريثك لوصح يف طرش

 يف ةيضقلا يفرطل حيحصلا روصتلا امإو «هب الإ ملعي ال اميف ليلدلاب ملعلا امإ

 .ةيرورضلا مولعلا

 الف «دابعلا هب دعسيو ءرانلا نم ةاجنلا هب لصحت يذلا عفانلا ملعلا امأو

 ناميإلاو ىدهلا نأ نظ نمف ...لسرلا اهب تءاج يتلا بتكلا عابتاب الإ لصحي

 نودب دهزلاو لمعلا درجمب وأ .هب لمعلا مدع عم ملعلا قيرط درجمب لصحي

 ةفسلفلا لهأ قيرط ةفرعملاو ملعلا يف كلس نم امهنم لضأو «لض دقف ملعلا

 وأ ,ملعلا بجومب لمعلا الو «ةنسلاو باتكلاب كلذ رابتعا نودب «مالكلاو

 باتكلاب كلذ رابتعا نودب .ءفوصتلاو ةفسلفلا لهأ قيرط دهزلاو لمعلا ىف كلس

 ضرعأو «عرشلاو ملعلا نع ءالؤه ضرعأف «ملعلاب لمعلا رابتعا الو «ةنسلاو

 يابت اونيابتو «نيهجولا نيذه نم امهنم لك لضف «عرشلاو لمعلا نع كئلوأ

 ىراصنلا ءال وه هيشأو . مهيلع بوضغملا دوهيلا ءال ٌؤه هبشأ ىتح ءاميظع

 ('"ةطمارقلاك «ىراصنلاو دوهيلا نم رش وه نم امهنم راص لب «نيلاضلا

 - « ةنطابلا نيد ىلإ ةيعاد ناك يذلا «ةفوكلا داوس نم . طمرق نب نادمح ىلإ ةبسن : ةطمارقلا 69



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .'17( ةيداحتالاو

 باحصأ راص مث ١ :لاقف «ةيعدبلا بابسألا هذه داسف ةيميت نبا نيب دقو

 ةءارقلاو مايصلاو ةالصلا : ةيعرشلا تادابعلا سنجب كسمتي نم مهيف تاولخلا

 يبأ ةقيرط كلذ نمف «ةعورشم ريغ سانجأ ىلإ نوجرخي مهرثكأو ءركذلاو
 ال ,ضرفلا ىلع ديزي ال نأ ةولخلا بحاص نورمأي ءالؤهو «هعبت نمو دماح

 دق مث ءركذلاب هنورمأي دق لب «كلذ ريغ الو يوبن ثيدح يف اًرظن الو ةءارق

 هللا ِهَّللا ةصاخلا ركذو ءّللا الإ هلا ال : ةماعلا ركذ :دم اح وبأ هلوقي ام نولوقي

 يف ةعدب اًرمضمو اًرهظم درفملا مسالاب ركذلاو .وه وه ةصاخلا ةصاخ ركذو

 الو اًناميإ ال اًمالك وه سيل درجملا مسالا نإف .ةغللاو لوقلا يف أطخو عرشلا

 ...ارفك

 هللا ركذ اندصق سيل هنأ نيبي نيرخأتملا نم هب رمأي نم ضعب راص اذهلو

 .اهيلع دري امل سفنلا دعتست ىتح نيعم ءيش ىلع بلقلا عمج نكلو «ىلاعت
 الاح هيلع ىقلأ هبلق عمتجا اذإف «تارم مسالا اذه لوقي نأب هديرم رمأي ناكف

 يطعأ هنأو «ىلعألا ألملا يف راص دق هنأ هيلإ ليخيو .ناطيشلا هسبليف ايناطيش

 اذهو ءروطلا موي مالسلا هيلع ىسوم الو «جارعملا ةليل ِةِلَك دمحم هطعي مل ام

 هذهب اورمأ نمم هلاثمأو دماح وبأ امأو ...اننامز يف ناك نم ضعبل عقو ههابشأو

 عدبلا نأ فرعي نأ يغبني نكل ءرفكلا ىلإ يضفت اهنأ نونظي اونوكي ملف ةقيرطلا
 نأ هورمأي دق ىتح «ءيش لك نم هبلق غرفي نأ ديرملا اورمأ نكلو ءرفكلا ديرب

 ةكم اولخدو (ه١18) ةنس مهروهظ ناك «ةينطابلا ةيليعامسإلا فئاوط نم ةفئاط مهو-

 قرفلا نيب قرفلا :رظنا نيرحبلا ىلإ دوسألا رجحلا اوذخأو «فاوطلا يف ناك نم اولتقو
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 غرف اذإ هنأ نودقتعي مهو هللا هللا :لوقيو هسأر يطغيو ملظم ناكم يف دعقي

 هنأ نولوقي دق لب ,بولطملا وه ام ةفرعملا نم هبلق ىلع لزنيف كلذب دعتسا هبلق
 امم رثكأ هل لصح هنأ معزي نم مهنمو «ءايبنألل لصحي ام سنج نم هل لصحي

 هنأ امك هريغو ءايحإلا يف ةقيرطلا هذه حدم نم رثكي دماح وبأو ؛ءايبنالل لصح

 .''"( هيلع ةفسلفلا اياقب نم اذهو «دهزلا حدم يف غلابي

 : فشكلا لوصحل ةيفوصلا بابسألاب ذخألا دسافم

 ١- هلهأو يعرشلا ملعلا ضغب :

 ناك هنأو «ةنسلاو باتكلا ملع نودب لصحت تافشاكملا كلت نأ اوعدا امل

 يبرعلا لاق امك «بتكي الو أرقي ال اّيمأ ناك نم تافشاكملا لهأ نم كانه

 اولان امنإ ,مهلمعب الو «مهملعب اولان يذلا اولان ام اًدابع هَّلل نإو ١ :يواقردلا

 : هنع لاقف نييمألا ءالؤه ضعب ركذ مث « ريغ ال مهيلع مهبر لضفب اولان يذلا

 مل ام هللا هملع دقو «حوللا يف همسا هفرعي ال ليقو ءائيش هقفي ال اّيمأ ناك ذإ ١
 .")(مهفي مل ام همهفو «ملعي

 «ةيعرشلا تادابعلاو مولعلا نوضغبي مهعابتأ تلعج مهنم صوصنلا هذهف

 لهأو » :ةيميت نبا لاق «مهبتك نمو ةرهاظلا مولعلا لهأ نم نورفني مهتلعجو

 لبسلا مهيلإ ضغبيو «تادابعلا كلت ناطيشلا مهل نيزي «ةيعدبلا تادابعلا

 نآرقلا عامس نوبحي الف «ثيدحلاو نآرقلاو ملعلا يف مهضغبي ىتح ةيعرشلا

 الو ءاّياتك نوبحي الف «باتكلا ىتح مهيلإ ضغبي دقو «هركذ الو «؛ثيدحلاو

 ركذي نمم رفني ءالؤه نم ريثكو ...اًئيدح وأ اًمحصم ناك ولو «باتك هعم نم

 اذه نأ اورعشتسا مهنأل كلذو «بتكي وأ باتك هعم نوكي وأ نآرقلا وأ «عرشلا
« 
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 .١55:ص ةيدهلا روشب (؟)



 «07 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 برهي امك ءاذه نم مهبرهت مهنيطايش تراصف ءمهقيرط فلاخي ام هيف سنجلا
 هنيد يف هداقتعا ريغتي ال ىتح نيملسملا مالك عمسي نأ هنبا ينارصنلاو يدوهيلا

 الثل مهبايث نوشغتسيو ءمهناذآ يف مهعباصأ نولعجي حون موق ناك امكو

 ل أورَمَك َنيِذلا َلاَيَوأم : نيك رشملا نع ىلاعت هللا لاقو «هوري الو همالك اوعمسي

 بغرأ نم مهو ... [15:تلصف ةروس] نوبل كَلعَل هيفي أَوَمْلَو ٍناَءرفْلا اَذَِل أوعمست

 يعرشلا عامسلا يف مهدهزأ نمو «فزاعملا عامس «يعدبلا عامسلا يف سانلا

 ."'"6 ىلاعت . هللا تايآ عامس

 : مهدنع يفوصلا فشكلا بابسأ ةروعو - ؟

 بطعلا ىلإ يضفت دق اهنأو «ةدهاجملا كلاسم ةروعوب نوفرتعم ةيفوصلا
 ةقيرط قاس نأ دعب- ىيلازغلا لاق امك ءدسافملا نم كلذ ريغو ءكالهلاو

 «جازملا دسفي دق ةدهاجملا هذه ءانثأ يفو ١ : -فشكلا ليصحت يف ةدهاجملا

 قئاقحب اهبيذهتو سفنلا ةضاير مدقتت مل اذإو ,ندبلا ضرميو .؛لقعلا طلتخيو

 نأ ىلإ ةليوط ةدم اهيلإ سفنلا نئمطت .ةدساف تالايخ بلقلاب تبشن مولعلا

 يقب مث قيرطلا اذه كلس يفوص نم مكف ءاهيف حاجنلا لبق رمعلا يضقنيو لوزي

 .""7( ةنس نيرشعو دحاو لايخ يف

 اهلانت ال يتلا ةرطخلا رومألا نم يه قراوخلا نإف » :ةيميت نبا لاقو

 قيرط كلس نإ هنإف «لاملاو لهألاو مسجلاو بلقلا يف تارطاخمب الإ سوفنلا

 ضرمو هلقع لاز امبرو «هنيدو هجازمو هبلقب رطاخ ةطرفملا ةضايرلاو عوجلا

 لصتيل تاوهشلا كرتب طالتخالاو هلولا قيرط كلس نإو «هنيد بهذو همسج

 ال ءاقش هسفن ىقشأو «هتشيعمو هلام بهذأو هلقع لازأ دقف ...ةينجلا حاورألاب

 امو «تابجاولا نم هكرت امل ةرخآلا ىف هَّللا باذعل هسفن ضرعو هيلع ليزم

 )١( :ىواتفلا عومجم 5١15-41١/١١.

 :نيدلا مولع ءايحإ (؟) 17/7.
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 ,()( تامرحملا نم هلعف

 : فشكلا ةين يف كرشلا-'“

 مزج هليصحت ةقيرطو .فشكلا مولعب دئازلا ةيفوصلا مامتها ىلإ رظن نم

 دصقملا نوكي نأ لدبف «يعرشلا اهدصقم نع تادابعلا نم اًريثك اوفرص مهنأب

 نم ةبهرو «هدنع اميف ةبغر هللا ىلإ برقتلا تادهاجملاو ضئارفلا ءادأ نم
 ةيلفسلا بويغلا كرديف «بولقلا يف راونألا قرشت نأ :فدهلا حبصأ «هباقع

 ."”هلل اوصلخي ملو فشكلل اوصلخأ دق مهف «ةيولعلاو

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع فشكلا ةيصوصخ نالطي :ةثلاثلا ةلأسملا

 أرق نمو «هبابرأ مهو «مهنف هنأو «ملعلا اذهب مهتيصوصخ ةيلذاشلا يعدت
 «نامزلا نم لبقتسي امل دحاو فشكب مهبلاطو ءاهنوقوسي يتلا فوشكلا ةرثك

 مهبلاطي نم نأو «كلذب نذأي مل هللا نأب اوباجأ لئاسم نم ةمألا هجاتحت ام وأ

 هعالطإ زوجي ال ةلاحلا هذهب ناك نمو «مهب بذكم «مهتيالو يف كاش وه كلذب

 لمك نم نأو «مهب نيقدصملل الإ هؤاشفإ زوجي ال رس ملعلا اذه امنإو «ءيشب
 .""ةفشاكملا مولع نع عفتري هنإف مهنم

 يذلا فشكلا نم عونلا اذه نالطب ىلع لدت هوجو ةدع ةيميت نبا نيب دقو

 بلاطملا ليصحت يف هيلع دامتعالا نكمي ال هنأو ءهب مهتيصوصخ اوعدا
 : 29 هو ةيعرشلا

 .ةنسلاو باتكلل درلاب تءاج امنإو ءهب تأت مل لسرلا نأ :الوأ

 70/١١", :ىواتفلا عومجم ()

 ٠١5. :ص يواضرقلا فسويل ...فشكلاو ماهلإلا نم مالسإلا فقوم :رظنا (؟)
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 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ال لب «يناميإلا لاحلا ليصحت يف يفكي ال تاوهشلا كرت درجم نأ : اًيناث

 .هتريصب لمتكت ىتح ةنطابلاو «ةرهاظلا تادابعلا نم اًعاونأ هيلإ مظنت نأ دب

 ملعلا ملعت بوجو ىلع نيمدقتملا مهتمتأو ةيفوصلا خويش قافتا :اًلاث

 .ةنسلاو باتكلا عابتاب الإ ميقتست ال مهتقيرط نأو «يعرشلا

 دق هنإف «نومأم ريغ هيلع ةيهلالا بلاطملا ليصحت يف دامتعالا نأ :اًعبار

 .ىلاعت هّللا ريغ نم نوكي

 هلاصيإ نآل «ةيهلإلا بلاطملل اًميرط نوكي نأ نكمي ال فشكلا نأ : اًسماخ

 مزلتسي ال وهو «لولدملا مزلتسي نأ دب ال ليلدلاو «نقيتم ريغ بولطملل

 .هدض ىلإ لصوي دقو هيلإ لصوي دقف «بولطملا

 اذهف ةيليصفتلا امأ «ةيلامجإ ةفرعم ىلإ الإ لصوي ال فشكلا نأ :اًسداس

 .هيلإ لصوي نأ هنكمي الام

 : يحولا رداصم يف يبنلل يلولا ةهباشم نالطب

 هل كراشم هنأو «يبنلا نم فشكلا ثرو يلولا نأ اهوقاس يتلا ةلدألا نم

 همزال نمو «يلولل مهترظن يف لالضو ولغ اذهو «يحولا رداصم نم ريثك يف

 لصوملا ربخلا ىلع ةمدقم اهنأو «ةفرعملل ةلصوم نيقي مهخويش فوشك نأ
 .ظفحلاب هنع نوربعي ام وهو .أطخلا نع نوموصعم ءايلوألا نأو «ينظلا ملعلل

 ءايبنألا ريغل لصحي نيأ نمف » :لاقف «لوقلا اذه أطخ ةيميت نبا نيب دقو

 يه ام ىلع رومألا هذه رارسأ هل فشكنيو «بيغلا قئاقح هب كردت يهلإ رون

 يف هللا هدعأ امو ؛هتكئالمو ءبرلا تافصل اكردم هسفنب ريصي ثيحب ؛هيلع

 ةطمارقلاو ةفسلفتملا ةدام نم هلصأ مالكلا اذهو ,هئادعأو هئايلوأل رانلاو ةنجلا

 سفن ىلع لاعفلا لقعلا نم ضيفي اًضيف ةوبنلا نولعجي نيذلا «''”ةينطابلا

 -نوميم اهسسأ نممو «مالسالا ىلإ ةبستنملا قرفلا ىدحإ يهو «نطابلا ىلإ ةبسن :ةينطابلا )١(
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 يف هعمسي امو هللا ةكئالم يه روصلا نم هسفن يف عقي ام نولعجيو «يبنلا

 دعتسا اذإف «ةبستكم ةوبنلا نولعجي اذهلو ؛هللا مالك وه تاوصألا نم هسفن

 مهدنعو «ءايبنألا سوفن ىلع ضاف ام هيلع ضاف ةيفصتلاو ةضايرلاب ناسنإلا
 .''"6 ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا قافتاب لطاب مالكلا اذه

 نأ روصتي الو «بيغلا ناميإ يف ءايبنألا عم ءايلوألا لازي ال :اًضيأ لاقو

 ركب وبأ ءايلوألا لضفأو «ةبطاخملاو ةدهاشملا نم ىبنلا هيطعأ ام ىطعُي ىلولا

 لَو يبنلا هدهاش ام دهاش نم ءالؤه يف سيلو ءمهوحنو يلعو نامثعو رمعو

 لَك يبنلا ىلع يحولاب نولزني اوناك نيذلا ةكئالملا دهاش الو ؛جارعملا ةليل

 ةماع عمس الو «جارعملا ةليل هيبن هب ملك يذلا هللا مالك مهنم دحأ عمس الو

 هللا ملك الو «نارمع نب ىسوم هعمس امك هّللا مالك ءايلوألا نع اًلضف ءايبنألا

 لصحي كلذ نوكي نأ نع الضف ىسيع الو ميهاربإ الو لب ناميلسو دوادل اًميلكت

 .ءايلوألا نم دحأل

 بجي الو «نوموصعم مهنإف «بجاو ءايبنألا هب ءاج ام لكب ناميالاو
 ذخؤي الإ سانلا نم دحأ نم ام هنإف ءزوجي الو لب يلولا هلوقي ام لكب ناميالا

 اًرفاك ناكو لتق ءايبنألا نم اًيبن بس نمو لِي هّللا لوسر الإ كرتيو همالك نم

 ." 76 يلولا فالخب اًدترم

 .ةنسلاو باتكلا نم فشكلا ضراعت نم ةيلذاشلا فقوم نالطب :ةعبارلا ةلأسملا

 قيرط ريغ نم دافتست مهمولع نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا مالك نم قبس امم نيبت

 .ةطمارقلا :اهنم ةريثك باقلأ مهلو «ندندب بقلملا نسحلا نب دمحمو «حادقلا-

 اومسو «نومأملا نمز يف اهروهظ ةيادب ناكو «ةيكدزملاو «ةيليعامسإلاو «ةيمزحلاو
 نيب قرفلا :رظنا .هعئارشو نيدلا لوصأ اولوأت دقو «نطابو رهاظ نآرقلل نإ مهلوقل كلذب

 ١75. : ص سيلبإ سيبلتو ١5٠-١517« :ص نيدلا يف ريصبتلاو 50١« :ص قرفلا

 .؟" ها“ /ه : ءردلا 230(

 :١158. ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش (0)



 « 7 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 باتكلاب نزوي نأ زوجي ال فشكلا اذه نأو «هعاونأب فشكلا وهو ءعرشلا

 نازيملا فلاخي مهنم ريرقتلا اذهو «مهمعزب ىلاعت هللا نم وهو فيك «ةنسلاو
 .نينمؤملا دنع حيحصلا

 امأو «ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا : وه لطاب هبوشي ال يذلا ردصملا نإف

 قحلا اهيفف اهريغو تامانمو تاماهلإو فشك نم ةيفوصلا رداصم نم اهادع ام

 هاكز امف «ةنسلاو باتكلا ىلع هضرع دعب الإ كلذ ةفرعم نكمي الو «لطابلاو

 .""'هب لئاقلا ناك امهم هبحاص ىلع در الإو «لبق
 اعابتا هعبتيف هيلي يبنلاب يفتكيو «ةلاسرلاب ينغتسي يذلا وه قحلا نمؤملاو

 الإ مهعابتا زوجي الف اومظع نإو لاجرلا نم هريغامأو ءطورشم ريغ اًقلطم اًماع

 باتكلا ىلإ عزانتو فالتخا لك يف عجري نمؤملا نأل «عرشلا اوقفاو اذإ

 مهبتك نم هيلع تفقو اميف نورسفملا فلتخي مل » :"”ةماش وبأ لاق «""'ةنسلاو

 [59:ءاسنلا ةروس] ٍلوُسّرلاَو هللا لإ 7 ْىَش يف مارت نإَفإَم :ىلاعت هلوق نأ يف

 , كلذ ىلإ هيف فلتخا ام عيمج در بجيف «لوسرلا لوقو هللا لوق ىلإ هريدقت
 .(7(هب لخأو ءهتحص دمتعا هيلإ برقأ ناك امف

 باتكلا ىلإ اهريغو تافشاكملاو قاوذألاو لاوحألا در بجي كلذكو

 سيلف ميظعلا نازيملا اذه ىلع هنيد نبي مل نمف «عرشلا نازيمب اهنزوو «ةنسلاو
 اًقلطم هتعاط بجوأف ءاّمامإ ٌبَّصن نم نإ » :ةيميت نبا لاق «ءىش ىف نيدلا نم

 ) )1١:ىواتفلا عومجم :رظنا 1١9/ 0.

 > 15/١9. :ىواتفلا عومجم :رظنا (6)

 ,ظفاح .مامإ «يعفاشلا «يقشمدلا «يسدقملا ميهاربإ نب ليعامسإ نب نمحرلا دبع :وه ()

 خيرات رصتخمو «ةيبطاشلا ةديصقلا حرش :هتافنصم نم .خرؤم «ىوحن «ئرقم «هيقف
 :رظنا .ه550 ةنس قشمدب تام .لوصألا ملع نم ققحملاو هركاسع نبال قشمد

 ١77. 7/60: نيفلؤملا مجعمو 2599/7 : مالعألا

 ./7 :صص لوألا رمألا ىلإ درلا يف لمؤملا رصتخم (5)



 « دقن و ضرع » ةبلذاشلا نقلل

 قوذلا وأ لقعلا وأ سايقلا بّصن (نمك) ...كلذ يف لض دقف الاح وأ اًداقتعا
 لهأ نم لوسرلا يدي نيب همدق وأ ءفوصتلاو مالكلاو ةفسلفلا لهأ نم اًقلطم

 عابتإلاف ءاّصخش َبَّصُن نم ةلزنمب هنإف ؛فوصتلاو ةفسلفلاو يأرلاو مالكلا

 ."”(اًمدعو اًدوجو لوسرلا عم رئاد قلطملا

 نم لاح وأ «لاعفألا نم لعف مكح ىف عازنلا عقو اذإ هنأ » : ميقلا نبا لاقو

 بجو «لطاب وأ قحو .دساف وأ حيحص وه له قاوذألا نم قوذ وأ ,؛لاوحألا

 هيحو يهو «نينمؤملا هدابع دنعو «هللا دنع ةلوبقملا ةجحلا ىلإ هيف عوجرلا
 هب نزوتو هيلع ضرعتو «هنم تادراولاو لاوحألاو لزاونلا ماكحأ ىقلتت يذلا

 لطابلا وهف هدرو هلطبأ امو ؛لوبقملا وهف هححصو هحجرو هلبقو اهنم هاكز امف

 ءيش ىلع سيلف : هلمعو هكولسو هملع لصألا اذه ىلع نبي مل نمو .دودرملا

 ." 0 رورغو عدخ هعم امنإو «نإو نإو نيدلا نم

 دجولاو قوذلا مهلعج ةيفوصلا نم لض نم لالض أشنم نأ ميقلا نبا نيبو
 لاحلاو قوذلا نإ : ميقلا نبا لاق «هيلإ نومكاحتي اًمكاح كلذ وحنو لاحلاو

 مكاحتيو ءرخآ مكاحب هيلع مكحيف «هيلع موكحم وأ مكاح وه له :دجولاو

 .؟هيلإ
 ثيح «ةحيحصلا موقلا قيرطل نيدسفملا نم لض نم لالض أشنم اذهف

 .«دسافو حيحص وه اميفو «عنتميو غوسي اميف هيلإ اومكاحتف ءامكاح هولعج

 «صوصنلاو ملعلا بجوم كلذل اوذبنف «لطابلاو قحلل اكحم هولعجو

 قاوذألا اهيف اومكحو

 تسمطو ء«رشلاو داسفلا مقافتو ء«رمألا مّظعف ءديجاوملاو لاوحألاو

 هوريصف هللا ىلإ ناكو ءريسلا سكعناو «ميقتسملا كولسلاو ناميإلا ملاعم

 848-١!. : ىراتملا عومجم 000

 ,075-077؟/١ :نيكلاسلا جرادم 090



 ا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 فلاخ ام لكف «هريغ ىفو ءهسفن يف عضوملا اذه بيبللا ربدتيلف ...مهسوفن

 .ةروص وأ «ةساير وأ ناك الام ,هتوهشو هظح وهف دبعلا نم ىنيدلا هللا دارم

 .اًدجو وأ ءاّقوذ وأ ءالاح وأ

 نأو «ةنحمو صقن هنأ فرع نمم اّلاح أوسأ وهف هللا دارم ىلع همدق نم مث
 نم عقو هنإ مث هللا ىلإ تقو لك هنم بوتي وهف «هنم ميدقتلاب ىلوأ هللا دارم

 ءاهسفنأ يف ةفلتخم قاوذألا نإف ءهّللا الإ هملعي ال ام داسفلا نم قوذلا ميكحت

 ديجاومو لاوحأو قاوذأ مهل ةفئاط لكف «نيابتلا مظعأ ةنيابتم «ناولألا ةريثك

 فوشكلاو ديجاوملاو قاوذألا لهأ ديس اذهو ...مهكولسو مهتادقتعم بسحب

 هقوذ ىلإ تفتلي ال لَك رمع فشاكملا ثدحملا ةمألا هذه نم لاوحألاو

 ءاسنلاو لاجرلا هنع دشني ىتح «نيدلا رومأ نم ءيش يف هتابطاخمو هدجوو

 هدجو ىلإ الو هقوذ ىلإ تفتلي مل ءيشب هللا لوسر نع هوربخأ اذإف «بارعألاو
 .3)( هباطخو

 فشكلا ىلع ةنسلاو باتكلا ميدقت يف ةيلذاشلا لوق قيقحت ىلع مالكلاو

 : نيقش نم نوكتي ضراعتلا دنع

 ميدقت نوعدي مهنأ يف مهنع ةدراولا صوصنلا نالطب نايب يف : لوألا قشلا

 .عرشلا رهاظ عم ضراعت نإ فشك لك ىلع ةنسلاو باتكلا

 يف مهتلدأ ةجح نايبو «فشكلاب لمعلا ةلأسم قيقحت يف : يناثلا ىشلا

 .كلذ

 مهنأ يف مهنع ةدراولا صوصنلا نالطب نايب يف :وهو لوألا قشلا امأ
 : عرشلا رهاظ عم ضراعت نإ فشك لك ىلع ةنسلاو باتكلا ميدقت نوعدي

 .ه75-ه١/7١71 :نيكلاسلا جرادم (1)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2074

 مهنمو نيرخأتملا ةيفوصلا نيبو نيمدقتملا ةيفوصلا نيب قيرفتلا بجي هنإف
 مهفوشك ضرعو ةنسلاو باتكلل عوجرلا ىلع اوقفتا نيمدقتملاف «ةيلذاشلا

 ةقيرطلا مهنمو ةيفوصلا ورخأتم امأ «'''ههنع عدبلا تلق كلذلو ءامهيلع

 ةرابعلا مهنم اوذخأو «ةنسلاو باتكلل عبتملا مهفلس ليبس اوفلاخ دقف ةيلذاشلا

 نم ةيفوصلا ضعب نع لقني ام نأ يبطاشلا نيب , لقو «ةقيقحلاو ىنعملا نود

 يتلا عدبلا اهفلاخت «ىوعد يه فشكلا ىلع هميدقتو «ةنسلاو باتكلا ميظعت

 لاق «هريغو فشكلا ىلع اهتابثإ يف نودمتعي مهنأ ىلع لدي امم ءاهيف تعقو

 عابتاب نوروهشملا مه ةيفوصلا نأ :نيفلكتملا ضعب هب قلعتي اممو » : يبطاشلا

 ىلع مهلاعفأو مهلاوقأ يف نورباثملا «.حلاصلا فلسلا لاعفأب نودتقملا «ةنسلا

 لكأ ىلع ةينبم مهتقيرط اولعج كلذلو «كلذ فلاخي امع رارفلاو ماتلا ءادتقالا

 رومألا نم ريثك يف مهنكلو «قحلا وه اذهو «صالخالاو ةنسلا عابتاو لالحلا

 فلسلا اهلاثمأب لمع الو «ةنس الو باتك يف تأت مل «ءءايشأ نونسحتسي

 اًعيهم مهل اًميرط اهنومكحيو ءاهيلع نورباثيو ءاهاضتقمب نولمعيف «حلاصلا

 ةصخر كلذ يف نأ الولف «لاوحألا ضعب يف اهوبجوأ امبر لب «فلخت ال ةنسو

 مهتفلاخم ىلع لدت ةلثمأ يبطاشلا ركذ مث «''”«هيلع اونب ام مهل حصي مل

 : ةنسلاو باتكلا ميدقت ىوعدل

 ةنياعملاو فشكلا ىلع ماكحألا نم ريثك يف نودمتعي مهنأ : كلذ نمف ١-

 .ماجحالاو مادقالا كلذ ىلع نوتبثيو ةمرحلاو لحلاب نومكحيف ةداعلا قرخو

 .ةلمج صخرلا بانتجا ىلع مهقيرط نونبي مهنأ : كلذ نمو -1

 ام نأ نيبو «ةيفوصلا يمدقتم نع ةيميت نبا عفاد دقو 1١1//١:ةيميت نبال ةماقتسالا :رظنا )١(

 عامتجا :رظناو «هرهاظ نع هفرص زوجي الو «هرهاظ ىلع قح بابلا اذه يف مهنع درو

 ,.آلؤ5ك . ص ةيمالسإإلا شويجلا

 ماصتعالا ف : ١/ 717١.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اًئيش جيردتلاب نكل هئاذغ نم للقي نأ ديرملا ىلع مهذخأ :كلذ نمو -“

 ."”ىرخأ لئاسم ركذو «مايصلاو عوجلا ميدي نأو «ةدحاو ةرم ال ءيش دعب

 خويش نع -درو ام نيب براضتلا اذه نع بيجي نأ يبطاشلا لواح دقو

 مزتلت صوصن نم - عرشلا صوصنل نيمظعملاو .مهب ىدتقملا ةيفوصلا
 :لاقف «كلذ فلاخت عدب نم مهنع درو ام نيبو ةنسلاو باتكلا صوصنب

 :لوقن نأ باوجلاو»

 نأ امإ :ولخي ال نأشلا اذه يف نوربتعملا ةفوصتملا هب لمع ام لك :الوأ

 امك «هب ءاقلخ مهف لصأ هل ناك نإف ءال مأ ةعيرشلا يف لصأ هل تبث امم نوكي

 يف لصأ هل نكي مل نإو «كلذب ءاقلخ نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا نأ

 نم دحأ لمع سيلو «ةمألا عيمج ىلع ةجح ةنسلا نأل هيلع لمع الف ةعيرشلا

 .موصعم اهبحاصو ءأطخلا نع ةموصعم ةنسلا نأل «ةنسلا ىلع ةجح ةمألا

 نمضت اوعمتجا اذإو .ةصاخ مهعامجإ عم الإ ةمصع مهل تبثت مل ةمألا رئاسو

 زوجيف ةمصعلا مهل تبثت مل نمم مهريغك ةيفوصلاف ...اًيعرش اليلد مهعامجإ
 ودعت ال مهلامعأف ءاهتريغصو اهتريبك ةيصعملاو نايسنلاو أطخلا مهيلع

 مالك نم ناك ام الإ كورتم وأ ذوخأم مالك لك ءاملعلا لاق كلذلو «نيرمألا

 ىلع فقنو ءأطخلا هيلع عنتمي نمب ءادتقالا عم فقن نأ انيلع بجاولاف

 ام ضرعن لب «لاكشإ هب ءادتقالا يف رهظ اذإ أطخلا هيلع عنتمي ال نمب ءادتقالا

 الو «هانكرت هالبقي مل امو «هانلبق هالبق امف «ةنسلاو باتكلا ىلع ةمئألا نع ءاج

 لاوقأ عابتا ىلع ليلد انل مقي ملو عرشلا عابتا ىلع ليلدلا انل ماق اذإ انيلع

 هب ءاج ام ناك نإو «مهخويش ىصو كلذبو ءاهضرع دعب الإ مهلامعأو ةيفوصلا

 .70/8-51/1 ١/ : ماصتعالا :رظنا (1)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا «0)

 باتكلا ىلع ضرعيلف موهفلاو مولعلاو لاوحألا نم قوذلاو دجولا بحاص

 هجوأو لامعألا نم هومسر ام كلذكف .حصي مل الإو حص هالبق نإف «ةنسلاو

 .تامازتلالا عاونأو تادهاجملا

 نع اهب اوزاتما يتلا مهلامعأو ءاودح يتلا مهموسر يف انرظن اذإ : اًيناث

 مهل فرعن ملو «جراخملا نسحأ سامتلاو «نظلا نيسحت بسحب مهريغ
 سنج نم اوناك نإو ءاهب لمعلاو ءادتقالا نع فقوتلا انيلع بجاولاف اًجرخم

 دعاوقلا ىلإ هعوجر هجو مهفن مل انأل لب ءاضارتعاو مهل اًدر ال ءمهب ىدتقي نم

 ...هريغ انمهف امك ةيعرشلا

 «ةعفادتملاك ةعيرشلا رهاظ عم تراص دق اههابشأو لئاسملا هذه نإ :اًثلاث

 هنأ الإ «ةيعرش لئالد ىلإ ةدنتسم اهنأ ىلع اًلثم مهلامعأو ةيفوصلا مالك لمحيف

 يف مهئارآ ىلع نايرجلا بسحب بجوف ...اهنم حضوأ ةلدأ لقنلا يف اهضراع

 كلذ يف نوكنو «عرشلا ةلدأل ةضراعم هيف امم هومسر امب لمعي ال نأ كولسلا

 ممصيو «ةلدألا نع ضرعي نمل اًفالخ .مهراونأب نيدتهم «مهراثآل نيعبتم

 ةيهقفلا راظنألاو ةلدألاف ,مهبهذم ىلع هيف مهديلقت حصي ال اميف مهديلقت ىلع

 هابتشالا دنع فقوتو طاتحاو ىرحت نم دمحتو ؛«همذتو هدرت ةيفوصلا موسرلاو

 ةدراولا صوصنلا هذه نأ يل رهظي يذلاو :تلق 17( هضرعو هنيدل أربتساو

 اهرهاظ ىلع تسيل ضراعتلا دنع فشكلا ىلع ةنسلاو باتكلا ميدقت يف مهنع

 : يلي امل

 ىلع ةيفشكلا مولعلا مهميدقت نم مهنع قبس ام فلاخي مهمالك نأ ١-

 وه ام ىلع مهرابتعاب ينظ وهام ميدقت ميقتسي فيكف «ةينظلا ةيعرشلا صوصنلا
 .!؟ىنيقي

 )١( الاعتصام:١/ »708-17095:ص ديرملا ةدع :هباتك يف يبطاشلا مالك قورز لقن 40:



 1 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 قبطي يذلا وهف «فراعلا ريغ فشك صوصنلا هذهب نوديري دق مهنأ -؟

 ولو «نازيملا اذه قوف هفشكف يفوصلا فراعلا امأ «يعرشلا نازيملا هيلع

 وأ لقع ىلع ةدنتسم ريغ اهنأل تتفاهتل ةنسلاو باتكلا ىلع مهوفشك اوضرع
 .هللا نم اهنأ اوعداو اهل اوملستسا ءاوهأو قاوذأ يه امنإو «صن

 نع مهعابتأ اوهنو «يعرشلا ملعلا مذ يف صوصن مهنع تدرو هنأ -*
 ضراعي نأ ىلإ يقتري فيكف ةناكملا هذهب يعرشلا ملعلا ناك اذإو «هبلط

 .مهمعزب ةعيفرلا ةناكملا وذ يفوصلا فشكلا

 نم ةيفوصلاو ءاهقفلا نيب اًرمتسم لاز ال عازنلا نأ مهفلا اذه دكؤي اممو - 5

 فوصتلا هيلع لمتشي امل الإ كلذ ببس امو ءاذه انموي ىلإ فوصتلا روهظ تقو
 .ةعيرشلا رهاظل ةضراعملا تافشاكملا هذه نم

 .رهاظلا لهأ ةرياسم اهب داري دق صوصنلا هذه نأ -ه

 مل ام لوبق يفني ال اذه نإف مهنع صوصنلا هذه تملس ول هنإف :اًريخأو

 نأ مهدنع يلوللف ءاهنع توكسملا رومألا يف رابتعا وأ ءاغلإب صنلا هل دهشي

 باتكلا نم اًضن ضراعي مل هنأ ماد ام هللا هب نذأي مل ام فشكلا قيرطب عرشي

 ''ديعارصم ىلع عدبلا باب حتف اذه يفو ءةنسلاو

 مهتلدأ ةجح نايبو .فشكلاب لمعلا ةلأسم قيقحت وهو : يناثلا قشلا امأو
 .كلذ يف

 : نيباوجب كلذ يف قحلا نايبف

 يف ررقملا نإ » : هلوقب يطيقنشلا هنع باجأ :ماع باوج :لوألا باوجلا

 .ةمصعلا مدعل ءيش ىلع هب لالدتسالا زوجي ال ءايلوألا نم ماهلالا نأ لوصألا

 لالدتسالا زاوج مدع ىلع ليلدلا دوجول لب «هب لالدتسالا ىلع ليلدلا مدعو

 )١( ةيفوصلا دنع يقلتلل ةماعلا رداصملا :رظنا ص:١79,



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2«

 نود مهلملا قح يف ماهلإلاب لمعلا زاوج نم ةفوصتملا ضعب همعزي امو ءهب
 مهلملا قح يف ماهلإلاب جاجتحالا نم اًضيأ '''ةيربجلا ضعب همعزي امو ؛هريغ

 ٍدرُي نمف# : ىلاعت هلوق رهاظب نيلدتسم عومسملا يحولاك ماهلالا نيلعاج هريغو
 ةسارف اوقتا » :ربخبو «[116:ماعنألا ةروس] «ِرلَسإْلا ٌةَرْدَص شم ُمَيِدْهَي نأ ُهَنَأ

 «ليلدب هداضتعا مدعل «هيلع لوعي ال لطاب هلك «''”« هللا رونب رظني هنإف نمؤملا

 تنمض دقو «ناطيشلا ةسيسد نمأي ال هنأل «هرطاوخب ةقث ال موصعم ريغو

 ماهلإلاو «تاماهلالاو رطاوخلا عابتا يف نمضت ملو «عرشلا عابتا يف ةيادهلا

 الو يحوب لالدتسا ريغ نم ردصلا هل جلثي بلقلا يف ءيش عاقيإ :حالطصالا يف
 امم ءايبنألا همهلي ام امأ .هقلخ نم ءاشي نم هب هللا صتخي «ةيلقع ةجح يف رظن

 ...مهريغ فالخب نوموصعم مهنأل «مهريغ ماهلإك سيلف مهبولق يف هللا هيقلي

 اهب فرعت قيرط ال هنأ مالسإلا نيد ةفرعمب ماملإ هل نم ىلع ىفخي الف ةلمجلابو

 نمف «يحولا قيرط نع الإ كرتو لعف نم هب هيلإ برقتي امو «هيهاونو هللا رماوأ
 يف ولو هب اوءاج ام «لسرلا نع هبر يضري ام ىلإ لوصولا يف ىنغ هنأ ىعدا

 ةلهجلا نم ريثك هيعدي ام نأ ملعت كلذبو ...هتقدنز يف كش الف ةدحاو ةلأسم

 ولو هللا دنع قحلا قفاوت ةنطاب اًميرط مهخايشألو مهل نأ نم فوصتلا نيعدملا
 دنع يذلا ملعلا رهاظل رضخلا هلعف ام ةفلاخمك «عرشلا رهاظل ةفلاخم تناك

 ةيربجلاو «ىلاعت برلا ىلإ هتفاضإو «دبعلا نع لعفلا يفن وهو ءربجلا نم :ةيربجلا (0)
 ةرثؤم ريغ ةردق هل تبثي نم مهنمو ءالصأ ةردق الو العف دبعلل تبثي ال نم مهنمف «فانصأ

 قرفلا نيب قرفلاو 2778/١ :نييمالسإلا تالاقم :رظنا .ةيمهجلا مهقرف رهشأو ءاللصأ

 .87 ١/ :لحئلاو للملاو «155 :ص

 يف يراخبلا هجرخأ :ديعس ىبأ ةياور نم ءاج دّقف «ةباحصلا نم عمج ثيدحلا ىور ()

 هجرخأ :ةمامأ ىبأ ثيدح نمو ,”17 :ح يذمرتلاو 27514 /:ريبكلا خيراتلا

 دقو 2« 477/١5 :يربطلا هجرخأ :رمع نبا ثيدح نمو ءا/591/ :ح 2٠١5/8 :يناربطلا

 1475١. :ح 77١ /4 :ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا هفعض



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 نأ ىوعدب «مالسإلا نيد نم ةيلكلاب لالحنالا ىلإ ةعيرذو «ةقدنز - ىسوم
 ."'"(هرهاظ فلاخت ةنطاب رومأ يف حلا

 ةيلذاشلا اهب لدتست يتلا ةلدألا نإ :لوقنف :لصفم باوج : يناثلا باوجلا

 : ةيلاتلا ةلدآلا نع جرخت ال ةيفوصلا قرطلا يقابو

 ىرجيو «بلقلا يف عقي ام ىلإ عوجرلاب رمأت ةلدأ نم درو ام : لوألا ليلدلا

 | .سفنلا يف

 اهب لمعو ويكي يبنلل تلصح ىتلا فوشكلا نم درو ام : يناثلا ليلدلا

 .ءايلوألا نم هريغ هيلع اوساق لب هلي يبنلاب اًصاخ كلذ اولعجي ملو
 نمو ةمألا هذه نم ءايلوألل تلصح تافوشك نم درو ام : ثلاثلا ليلدلا

 .اهريغ

 ىرجيو «بلقلا يف عقي ام ىلإ عوجرلاب رمأت ةلدأ نم درو ام :لوألا ليلدلا

 > : سفنلا يف

 نإف » :لاقف اًيفاوو ءاّديفم اليصفت اهيف لصفو ىبطاشلا اهنع باجأ دقف

 ريغ الو «عرشلا ماكحأ نم مكح ىلع حيرص ليلد مث نكي مل نإو «سفنلا يف

 نع ملسم جرخو 7( ةيبر بذكلا نإو ةنينأمط قدصلا نإف ١ كبيري

 : لاقف ؟مثالاو ربلا نع لي هللا لوسر تلأس لاق "7ك ناعمس نب ساونلا

 هيلع علطي نأ تهركو «ءكردص يف كاح ام مثإلاو «قلخلا نسح ربلا»

 )١( ءاوضأ البيان:١777/5-١7.

 .١5١4:ح يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصو 270١8 :ح يذمرتلا نتس (؟)

 يف ملسم دنع هثيدحو «ةبحص هيبألو هل «يبالكلا يرماعلا دلاخ نب ناعمس نب ساونلا :وه ف

 .45/54:باعيتسالاو 35١« 5 / ةباصالا :رظنا .هحيحص



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا هي

 ؟مثالاو ربلا نع د هللا لوسر تلأس لاق 17 فا ةصباو نعو ل سانلا

 سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلا .؛كسفن تفتساو «كبلق تفتسا «ةصباو اي» :لاقف

 كاتفأ ناو ءردصلا يف ددرتو سفنلا يف كاح ام مثالاو «بلقلا هيلإ نأمطاو

 ل كوتفأو سانلا

 عقي ام ىلإ ةيعرشلا ماكحألا نم ةلمج يف عوجرلا اهانعم نم رهظ ةلدأ هذهف

 مادقإلاف هيلإ سفنلا تنأمطا اذإ هنأو ءرطاخلاب ضرعيو سفئلاب سجهيو بلقلاب

 عقو أم نيع وهو .روظحم هيلع مادقإلاف تباترا وأ تفقوت اذإو ؛ حيحص هيلع

 نإو .رطاخلا هيلإ ليميو بلقلاب عقي يذلا ناسحتسالا ىلإ عوجرلا نم هراكنإ

 ...يعرش ليلد مث نكي مل
 ةيعرش ىف اًرثأ سوفنلا ليمو لوقعلا ناسحتسال نأ ىلع كلذ لدف

 هذه مهن ىف لاوقأ ةثالث ىبطاشلا ركذ دقو 57( بولطملا وهو .ماكحألا

 :ثيداحألا

 هذهب لدتسا نم ىلع فلسلا نم ةعامج در ىبطاشلا لقن :لوألا لوقلا

 هنيب دقو الإ نيدلا رمأ نم ءيش ال اولاق مهنأ ةعامج نع يكحف » :لاقف ةلدألا

 اًملاع ناك اذإ هب لماعلا ىلعف الالح ناك نإف «هانعمب وأ هيلع صنب ىلاعت هللا

 وأ ليلحتلا داقتعا هيلعف مارح ريغ اًهوركم وأ «هميرحت هيلعف اًمارح وأ «هليلحت

 )٠١( :ح ملسم حيحص 10017.

 تامو «ةقرلا ىلإ لوحت مث «ةفوكلا نكس يباحص «يدسألا كلام نب دبعم نب ةصباو :وه (؟)

 /١١:بيذهتلا بيذهتو ١2١755 /5:باعيتسالا :رظنا .ةرجهلا نم نيتسلا دودح ىف اهب

 ل١6

 2 .,75577 :ح هنئس يف يمرادلاو 21870 :ح 778/54 :هدنسم يف دمحأ مامال هجرخأ (9)

 عضوم ىف لاقو .تاقث هلاجرو هلوأ نم فرط حيحصلا ىف 1157/١: ىمثيهلا لاقو

 .تاقث ىناربطلا ىدانسإ دحأ لاجر :794 ٠١/ : رخآ

 .505/5-108؟:ماصتعالا (4)



 يع ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اًهيزنت كرتلا
 كلذ رظح هللا نإف ءالف بلقلا يف ضراعلاو سفنلا ثيدحب لماعلا امأف

 كنرأ ام سائلا َنيَب ْمحَحَمِل قَحْلاب بتكلا َكْلِإ آنلنأ نإ وم :لاقف «هيبن ىلع

 هب هتثدحو هآر امب ال للا هأرأ امب مكحلاب هرمأف ٠١١6[ :ءاسنلا ةروس] 0

 الهاج ناك نإ امأو «هيلع اًروظحم كلذ نوكي نأ ىلوأ رشبلا نم هريغف «هسفن

 .هسفن هتثدح ام نود ءاملعلا ةلأسم هيلعف

 ا «سانلا اهيأ » :لاقف بطخ هنأ ةَتلِرَو رمع نع لقنو

 وب اًئيمي سانلاب اولضت نأ ةحضاولا ىلع متكرنو « ضئارفلا مكل تضصضرفو

 ؛لمكتساو رمألا اذه مت دقو كي هللا لوسر ضبق ': كلام لاقو «2 0 الامشو

 عبتا ام ىتم هنإف «يأرلا عبتي نب الو ؛هباحصأو كك هللا لوسر راثآ عبتت نأ يغبنيف

 ىرأ «هعبتا لجر هبلغ املكف هعبّتاف كنم يأرلا ىف ىوقأ رخآ لجر ءاج يأرلا

 متي مل دعب اذه نأ

 تكرت دق » :لاق كي ىبنلا نأ ''”هنازك رباج نع ىور امب راثآلا نم اولمعاو

 ادري ىتح اقرفتي نلو يتنسو هللا باتك هب متمصتعا اذإ ىدعب اولضت نل ام مكيف

 هباتك ىف هَّللا لحأ ام » : لاق هعفري ' ”ةهك ءادردلا ىبأ نعو 7( ضوحلا ىلع

 ) 6)1١:ح كلام مامالاً أ طوم 1905

 ةياورلا نم نيرثكملا نم «يجرزخلا يراصنألا مارح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج :وه (؟)

 2189/9 :ريسلا :رظنا .هال8 ةنس يفوت «ةوزغ ةرشع عست ازغ هدي يبنلا نع

 .١/197:باعيتسالاو

 :ح ( هللا باتك هب متمصتعا نإ هدعب اولضت نل ام مكيف تكرت دقو ١ : ظفلب ملسم ىف وه )0

174 . 

 نيبو هنيب دلي لوسرلا ىخآ «يراصنألا «يجرزخلا سيق نب ديز نب كلام نب رميوع : :وه (4)

 يف قشمد ءاضق يلو لك ِهّللا لوسر عم دهاشملا نم دحأ دعب ام دهشو ؛يسرافلا ناملس

 /ه :ةباصالاو :27١١/5 باعيتسالا :رظنا .(ه751) ةنس اهب يفوتو «نافع نب نامثع دهع

86- 18151. 



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا نقلا

 هللا نم اولبقاف «ةيفاع وهف هنع تكس امو «مارح وهف هيف مرح امو «لالح وهف

 .2370 34 :ميرم ةروس] ايش َكّيَر نك اًموو» اًنيش ىسنيل نكي مل هللا نإف «هتيفاع

 هب لماعلا نأب مالعإلاو هللا باتك يف امب لمعلاب تدرو رابخألا هذهف اولاق

 ولو .ةنسلاو باتكلا يف ام ريغ ثلاث ىنعمب لمعلا يف دحأل نذأي ملو « لضي نل

 .لطبم وهف هاعدا نمو «ثلاث ال نأ ىلع لدعف «هنايب عدي مل ثلاث مث ناك

 :هلوق وهو ءاّئلاث اًهجو هتمأل نس دق مالسلا هيلع هنإف :ليق نإف :اولاق

 كلذ ناكل رابخألا هذه تحص ول :انلق «كلذ ريغ ىلإ ...2«كبلق تفتسا١

 مل هلوسرو هّللا ماكحأ نأل ءاّعم اًحص ذإ ةنسلاو باتكلاب لمعلاب هرمأل الاطبإ

 ءيش جرخ ول اًدلاث اًهجو نوكي ناك امنإو «هتحبقتساو سوفنلا هتنسحتسا امب درت

 .هب لمعلا بجي ثلاث الف «جراخب سيلو ءامهنع نيدلا نم

 هتلأسم يف سيل نمل اًرمأ هوحنو « كبلق تفتسا ١ :هلوق نوكي دق :ليق نإف

 .اًملاث اهجو دعيف «ةمألا هيف تفلتخاو «ةنس الو باتك نم صن

 :رومأل كلذ زوجي ال :انلق

 ناك ولف «ةلالد همكح ىلع تبصن دق هنيعب هيف صن ال ام لك نأ :اهدحأ

 نوكيف «ىنعم هيلع ةيعرشلا ةلالدلا تصنل نكي مل ءاليلد هوحنو بلقلا ىوتن
 .لطاب وهو ءاّنبع

 ةروس] ««ٍلوُسَراَو هللا َلِإ هوو ِءْوَ يف ٌمُحْرَتَك نإ : لاق ىلاعت هَّللا نأ : يناثلاو

 سوفنلا ثيدح نود لوسرلاو هللا ىلإ عوجرلاب نيعزانتملا رمأف «[54:ءاسنلا

 ظ .بولقلا ايتفو

 ةروس] نوما ال رجم نإ ذل ّلْمَأ اثم :لاق ىلاعت هللا نأ :ثلاثلاو

 رمأ نم هيف اوفلتخا اميف قحلاب مهوربخيل ركذلا لهأ ةلأسمب مهرمأف «[57 : لحنلا

 .يبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص :لاقو 2705/5 مكاحلا هجرخأ )١(



 هي ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'"( مهسفنأ كلذ يف اوتفتسي نأ مهرمأي ملو دْيِيلَك دمحم

 «ثيداحألا هذه ححص هنأ ا"”يربطلا لوق يبطاشلا لقن :يناثلا لوقلا

 يف كلذ نكمي ال ذإ «هقفلا باوبأ نم لك يف اهلمعي مل هنكلو » اهلامعإ راتخاو

 اذإ :لامعألا ثادحإ ىلإ ةبسنلاب لاقي الف «تادبعتلا ثادحإو لامعألا عيرشت

 لمعلا اذه ثادحإ يف كبلق تفتسا وأ ءرب وهف لمعلا اذه ىلإ كسفن تنأمطا

 عيرشتلا ىلإ ةبسنلا يف كلذكو ءالف الإو ءهب لمعاف كسفن هيلإ تنأمطا نإف

 كسفن تنأمطا نإ :لاقي نأب «هيلع ثيداحألا يناعم ليزنت ىتأتي ال «يكرتلا

 .هب لمعاو كرتلا عدف :يأ .هعدف الإو «هكرتاف ينالفلا لمعلا كرت ىلإ

 ةالصلا هيلع هلوق هيف لمعأ اميف ةروكذملا ثيداحألا لامعإ ميقتسي امنإو

 : تاداعلا ليبق نم ناك امو «ثيدحلا 3 نيب مارحلاو نيب لالحلا » : مالسلاو

 اذه يف امم كلذ ريغو سابللاو حاكنلاو بارشلاو ماعطلاو ءاملا لامعتسا نم

 وهو - لاكشإ هيف امو :ميرحتلا نيب وه امو «ةيلحلا نيب وه ام هنمف «ىنعملا
 نم ىلوأ مادقإلا كرت نإف -؟مارح مأ وه لالحأ ىردي ال يذلا هبتشملا رمألا
 ."'6... هلاحب ةلهج عم «مادقإلا

 يف ثيداحألا هذه لامعإب لاق نم لوق يبطاشلا قاس املو :ثلاثلا لوقلا

 : لاقف «لاكشإ مهلوق ,ىلع ركذ قيضلا لاجملا اذه

 ءاتفتسا راتخا نم لك ىلع لاكشإ هنم انغرف يذلا لصفلا اذه يف ىقبي مث »

 نأ يضتقي رمألا لصاح نأ كلذو «يربطلا هآر يذلا وهو «ديقب وأ اقلطم بلقلا

 ,.509/5-115:ماصتعالا )١(

 مولع يف فيناصتلا بحاص «دهتجم مامإ «رفعجوبأ «يربطلا ريثك نب ريرج نب دمحم :وه (0)
 /؟ دادغب خيراتو 2١١١ /” ةيعفاشلا تاقبط :رظنا .ه ٠١” ةنس دادغبب يفوت « ةفلتخم

7 . 

 .1599:ح ملسمو ؛57:ح يراخبلا هجرخأ ()

 .377 /”؟ :ماصتعالا (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ع4

 وهو «ةيعرشلا ماكحألا يف ربتعم سوفنلا هيلإ تنأمطا امو بولقلا ىواتف

 نأ امإ :ليلدلا نع اًدرجم بلقلا نوكسو سفنلا ةنينأمط نإف «هنيعب عيرشتلا

 هيلع تلد ام فالخ وهف ةربتعم نكت مل نإف ءاًعرش ةربتعم ريغ وأ ةربتعم نوكت
 ءراص دقف ةربتعم تناك نإو «ةلدألا كلتب ةربتعم اهنأ مدقت دقو «رابخألا كلت

 .هريغو يربطلا هافن ام ريغ وهو «ةنسلاو باتكلا ريغ ثلاث مسق مث -

 لاكشإلا نع كلت جرخت مل مادقإلا نود ماجحإلا يف ربتعت اهنإ ليق نإو

 مكح هب قلعتي نأ دب ال لعف ماجحإلاو مادقإلا نم دحاو لك نأل «لوألا

 ءاهتنينأمط مدع وأ سفنلا ةنينأمطب كلذ قلع دقو «همدعو زاوجلا وهو «يعرش

 .ريدقت لك ىلع قاب «هنيعب لوألا كلذ وهف ليلد نع كلذ ناك نإف

 .هقيقحت يف رظنلا امنإو «حيحص لوألا مالكلا نأ : باوجلاو

 يف رظنو «مكحلا ليلد يف رظن :نيرظن ىلإ رقتفت ةلأسم لك نأ ملعاف

 : هطانم

 ام وأ ةنسلاو باتكلا نم الإ نوكي نأ نكمي ال : مكحلا ليلد يف رظنلا امأف

 ىفن الو سفنلا ةنينأمط هيف ربتعي الو ءامهريغ وأ سايق وأ عامجإ نم امهيلإ عجري

 لوقي الو «ليلد ريغ وأ اليلد ليلدلا نوك داقتعا ةهج نم الإ «بلقلا بير
 وأ ءاهيلع ليلد ال ءايشأب رمآألا نونسحتسي نيذلا عدبلا لهأ الإ [كلذ ريغ]دحأ

 وهو ءاومعز امك رمألا نأ سفنلا ةنينأمط الإ ليلد ريغ نم كلذك نوحبقتسي

 ليلدب اًنباث نوكي نأ هنم مزلي ال طانملا نإف : مكحلا طانم يف رظنلا امأو

 ةجرد غولب هيف طرتشي الف «ليلد ريغب وأ يعرش ريغ ليلدب تبثي لب «طقف يعرش
 هل ققحت اذإف ...داهتجالا ةجرد نع اًلضف ملعلا هيف طرتشي ال لب ءداهتجالا

 .«يعرشلا هليلدب مكحلا هيلع عقيف «بولطملا وهف ققحت هجو يأب طانملا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلإ كبيري ام عد» :هلوقك بابلا اذه يف ثيداحألا ىنعم يبطاشلا رسف مث

 ةيلحلا يف هطانم تققحت ام انحالطصاب انربتعا اذإ : لوقي هنأك » :«كبيري ال ام

 كايإو «هكرتاف هقيقحت كيلع لكشأ امو «نيب عرشلا نم هيف مكحلاف «ةمرحلا وأ

 صانتقال ضرعتت مل ثيداحألا نأو ةلأسملا ىنعم رهظ دقف ...هب سبلتلاو

 .''”( غلاب قيقحت وهو ...بلقلا ليم وأ سفنلا ةنينأمط نم ةيعرشلا ماكحألا
 نأ :نيطرشب هلوبق نكمي فشكلا نأ ىلإ ''”رخآ باتك يف يبطاشلا بهذيو

 .ةيعرش ةدعاق مرخي الأو «عرشلاب ءاج امل اًمفاوم نوكي

 ةيفوصلا ضعب نأب لاقو «ماهلإلا ةلالد ةلأسم يناكوشلا ثحب دقو

 ةلالد اودر دق نييلوصألا نم نيققحملا نأ نيبو «ماكحألا يف ةجحك اهودمتعا

 ىلعو ...ىنعم رظنلل قبي مل ماهلإلاب مولعلا هذه تتبث ول » :اولاقو «ماهلإلا

 اذه ىوعد انل نيأ نم ةلدألا نم مدقت ام لثمب ماهلإلا توبثل لالدتسالا ريدقت

 يتلا بولقلا نم هبلق نأ ىلع ليلدلا امو ءاًحيحص هل ماهلإلا لوصحل درفلا

 .("70 ةلهاستمب الو «ةسوسومب تسيل

 : هلك يبنلل تلصح يتلا فوشكلا نم درو ام : يناثلا ليلدلا

 اولعجي ملو ءاهب لمعو فوشك نم كي يبنلا نع درو امب ةيلذاشلا لدتسا
 :باوجلاو «ءايلوألا نم هريغ هيلع اوساق لب هب اًصاخ كلذ

 امو ءهب لمعلاو .هقيدصت بجي «عرش ِهلَي يبنلل لصاحلا فشكلا نأ

 فشكلا عاونأ نم نإف كلذكو «باوصلاو أطخلا لبقت هريغل فوشك نم لصحي

 يحولا نم وه لب ءايلوألا نم دحأ هكرشي ال هب صاخ وه ام ِةْكَي يبنلل لصاحلا

 ."556-58"5 1 : ماصتعالا 21

 7١77/7-"1١7,. تاقفاوملا (؟)

 دقف :25١5 ص ةدوج نيسح يجانل ةيفوصلا ةفرعملا :رظناو 58”2:ص لوحفلا داشرإ (9)

 .فشكلاب لالدتسالا ركنأ نم لوق ركذ



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا كنها

 ىلإ اهلصوأو «ةيادهلا بتارم '''ميقلا نبا ددع دقو «ءايبنألاو لسرلاب ضاخلا

 .يحولاو «ميلكتلا :يهو ءاهنم ةثالثب ءايبنألا صصخو «بتارم ةرشع

 :ةسارفلاو «ثيدحتلاك بتارملا نم اهادع ام امأو .كلملا لاسرإو

 ىلع عيرشتلا رداصم ميدقتو ولع نيبي اذهو «مهريغ اهيف مهكرشيف ...ماهلالاو

 .ءايلوألا فوشك

 لصحي ام مكح همكح فلاخي ءايلوألل فشكو ماهلإ نم لصحي ام نإ مث

 مهتعاطو «هب نوربخي ام لك يف مهقيدصت بجي «نوموصعم ءايبنألاف «ءايبنألل

 قورفلا نم اذهو » : ةيميت نبا لاق .كلذ فالخب مهريغو «هب نورمأي ام لك يف
 ناميإلا مهل بجي همالسو مهيلع هللا تاولص ءايبنألا نإف «مهريغو ءايبنألا نيب

 فاللخب هب نورمأي اميف مهتعاط بجتو « لجو زع هللا نع هب نورّبخي ام عيمجب

 ام عيمجب ناميإلا الو ءهب نورمأي ام لك يف مهتعاط بجت ال مهنإف ءايلوألا

 باتكلا قفاو امف «ةنسلاو باتكلا ىلع مهربخو مهرمأ ضرعي لب «هب نوربخي

 يذلا اذهو ...اًدودرم ناك ةئسلاو باتكلا فلاخ امو «هلوبق بجو ةنسلاو

 مهيف سيل هنأو «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا مهيلع بجي ِهَّللا ءايلوأ نأ نم هتركذ

 وه ةنسلاو باتكلاب رابتعا ريغ نم هبلق يف عقي ام عابتا هريغل وأ هل غوسي موصعم

 هللا ءايلوأ نم سيلف اذه يف فلاخ نم «لجو زع هللا ءايلوأ هيلع قفتا امم

 ًطرفم نوكي نأ امإو ءارفاك نوكي نأ امإ لب ؛ مهعابتاب هللا رمأ نيذلا هناحبس
 ." 00 لهجلا يف

 ىلع ةلادلا ةزجعملاب دوضعم «ةمصعلاب ديؤم يبنلا نإ : يبطاشلا لاقو

 الب اًموصعم هنم رداصلا داهتجالا ىرت تنأو ءنّيب ام ةحصو «لاق ام قدص

 كنظ امف ءضرف نإ أطخ ىلع رقي ال هنأب امإو «ةتبلأ ئطخي ال هنأب امإ : فالخ

 407/١-15. :نيكلاسلا جرادم :رظنا (1)

 .108١-605١:ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش :رظناو 35508/١١« :ىواتفلا عومجم (؟)



 م ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لثم فشك ةيؤر وأ «مون ايؤر ةهج نم هنع ربخأ وأ ءهب مكح ام لكف ؟كلذ ريغب

 مهنم دحاو لكف هتمأ امأو «لجو زع هللا نع كلملا هيلإ ىقلأ امم هب مكح ام

 هايؤر نوكت نأ زوجيو «نايسنلاو أطخلاو طلغلا هيلع زوجي لب .ءموصعم ريغ

 هيف كلذ ديتعاو ءةقدص دوجولا يف نيبت نإو «يقيقح ريغ هفشكو ءاّملح

 هب عطقي نأ حصي مل هنأش اذه ناك امو «قاب مهولاو أطخلا ناكمإف ءدرطأو
 ."00 مكح

 نمو ةمألا هذه نم ءايلوألل تلصح تافوشك نم درو ام : ثلاثلا ليلدلا

 .اهريغ

 اهيلع ميرمو «ىسوم مأل لصاحلا ماهلاإلاب قبس امك ةيلذاشلا لدتسا

 : يو ةباحصلا نم امهريغو رمعو ركب يبأل تافوشك نم درو امو «مالسلا

 : نيهجو نم كلذ نع باوجلاو
 : حالصلا ىلع لدت ال فوشكلا هذه نأ :لوألا هجولا

 قيرط نع فشكلا وه حودمملا فشكلا امنإو «هريغو يلولل لصحت دق لب
 نينمؤملا نيب كرتشملا يئزجلا فشكلا » : ميقلا نبا لاق «هيلع ميقتسيل هكولس

 وأ «هدي يف امع وأ «ناسنإ راد يف امع فشكلاك «راجفلاو راربألاو ءرافكلاو

 نع باغ امو «ىثنأ وأ اًركذ هداقعنا دعب هتأرما هب تلمح ام وأ «هبايث تحت

 .ةرات ناطيشلا نم نوكي كلذ نإف «كلذ وحنو عساشلا دعبلا لاوحأ نم نايعلا

 «نارينلا يدباعو «ىراصنلاك :رافكلا نم عقي كلذلو ء«ةرات سفنلا نمو

 فشك نم سانلا دهاشو ؛ةعامج مهنم انريغو نحن انيأر دقو ...نابلصلاو

 وه : عونلا اذه نم ينامحرلا فشكلاو «,فورعم وه ام بيلصلا دابع نابهرلا

 فشكو «2 ىئثنأب لماح هتأرما نإ » : اني ةشئاعل لاق امل ركب يبأ فشك لثم

 ) )1١الموافقات:4/1١.
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 ءايلوأ فشك نم اله فاعضأو 1 لبجلا « ةيراس أيا : لاق امل هيلو رمع

 .نمحرلا

 هلضفأو «كلذ ءارو رمأ بابلا اذه يف فشكلاب موقلا دارم نأ دوصقملاو

 هسفن بويع نعو ءاهيلع ميقتسيل هكولس قيرط نع كلاسلل فشكي نأ هلجأو
 نم مظعأ ةماركب نيقداصلا هللا مركأ امف ءاهنم بوتيل هبونذ نعو ءاهحلصيل

 ىلإ فشكلا اذه مضنا اذإف ؛هاضتقمب نيلماع هل نيداقنم مهلعجو ,فشكلا اذه

 اذإ ثيغلا ريس اهبر ىلإ بولقلا تراس مهبولق نع ةمدقتملا بجحلا كلت فشك
 1 حيرلا هتربدتسا

 : ءايلوألل لصاحلا فشكلا ةقيقح : يناثلا هجولا

 لصحي امم كلذ ريغو «مالسلا اهيلع ميرمو «ىسوم مال لصاحلا يحولاو

 :نيمسق ىلإ مسقني ماهلالا نإف «ماهلالا يف لخاد ءايلوألل

 | : ماعلا ماهلإلا :لوألا مسقلا

 يذلا هدشر هللا همهلأ دق نمؤم لكف «مهناميإ بسحب نينمؤملل ماع وهو

 يدشر ينمهلأ مهللا ١ :لق : لق هباحصأ دحأل ٍةكَي يبنلا لاق «ناميإلا هب هل لصح

 0 ( يسفن رش نم ينذعأو

 : صاخلا ماهلإلا :يناثلا مسقلا

 نإ » :هيف لاق دلي يبنلاف ثيدحتلا امأف» : ميقلا نبا لاق «ثيدحتلا وهو

 0 ثيدحتلاف «نيثدحملا نم ىنعي «رمعف دحأ ةمألا هذه يف نكي

 لإ امِحبَأَو#» : ىلاعت هلوقك نيفلكملا نم امإ «ءايبنألا ريغ ىل | يحولا وهو

 أوما نأ َنحيِراَوحْل 21 ٌتِيَحَوَأ ْذِإ ذإو #9 : هلوقو [/: صصتقلا ةروس] 6 ةيعضأ نأ نأ جوسوم

 ) )1١:نيكلاسلا جرادم 559-7578/7.

 ) )0.؟ غال": م ةاكشملا يف ينابلألا هفعضو 71487 :ح يذمرتلا نفس



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لثاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نحو : ىلاعت هلوقك نيفلكملا ريغ نم امإو «[١١١:ةدئاملا ةروس] * يلوسريو ف

 اذهف [18:لحنلا ةروس] «َنوُسِرْعي اًنِمَو ِرجَّشلا نمو اوي ِلاَبَْل نم ىِذَجأ نأ ِلّغلا َلِ َكّبَ

 .''”( ةتبلأ بسكب لانت ال ةدرجم ةبهوم ماهلإلاو ...ماهلإ يحو هلك
 : نييراوحلا ىلإ ءاحيالاب دارملا : ملعلا لهأ ضعب لاق » : يطيقنشلا لاقو

 َكْيَر ئسؤاوإ» :هلوقك «ماهلالا ىنعمب نآرقلا يف ءاحياإلا دورو هل لديو «ماهلإلا
 هنمو :ءاملعلا ضعب لاق .اهماهلإ ينعي ةيآلا [78:لحنلا ةروس] 4 لعل لِ

 : هانعم ءاملعلا ضعب لاقو « 1[: صصقلا ةروس] « يع نأ وسوم ََّ د وأو

 ماهلإلاو يحولا ىنعمف «''”( ىسيع ةطساوب اًيقيقح ءاحيإ نييراوحلا ىلإ تيحوأ

 داشرالاو قيفوتلا ىنعمب وه لحنلاو «ميرمو «ىسوم مأو ؛«نييراوحلل لصاحلا

 .مهتداعسو مهتعفنم هيف امل صاخنلا

 :لاقف «يحولا نم اًعون هَّللا هقزري دق قداصلا يلولا نأ ةيميت نبا ركذ دقو
 نم يه ةلداعلا ةقداصلا تاماهلإلا نم نينمؤملا بولق يف هّللا هيقلي ام نإف »

 7« مانملا يف هايإ مهيري ام كلذكو ءهَّللا يحو

 نم عون هل نوكي يبنلا ريغ نأب لوقلا عم هنأ رخآ عضوم يف ةيميت نبا نيبو
 يحولل ماهلإ وأ مانم نم هل لصحي ام بسني نأ زوجي ال هنإف يهلالا يحولا

 ء«سفنلا نم نوكي ةراتو هَّللا نم نوكي ةرات مانملا نإف » :لاقف ءهب مزجيو

 يف نوموصعم ءايبنألاو «ةظقيلا يف يقلي ام اذكهو «ناطيشلا نم نوكي ةراتو

 تناك ايؤر يأر نم لك سيلو ...اًيحو ءايبنألا ايؤر تناك اذهلو «مانملاو ةظقيلا

 نوكت دق ناسناإلا و ءاّيحو نوكي ءيش هبلق يف يقلأ نم لك سيل كلذكف ءاّيحو

 نأ زاج اذإف «هبر يجاني يذلا يلصملاك «همون يف اهنم لمكأ هتظقي يف هسفن

 00/١. :نيكلاسلا جرادم (0)

 .710/7/7١:نايبلا ءاوضأ (؟)

 48/١6. :ىواتفلا عومجم ()



 « دقن و ضرع » ةئدلذاشلا 2

 مأ ىلإ يحوأ امك «ةظقيلا لاح يف هيلإ يحوي ال اذاملف مونلا لاح يف هيلإ يحوي

 يف عقي ام ىلع لوقلا قلطي نأ دحأل سيل نكل «لحنلا ىلإو نييراوحلاو ىسوم
 ساوسولا نإف «كلذ ىلع لدي ليلدب الإ مانملا يف الو ةظقي يف ال يحو هنأ هسفن

 .©06 ملعأ هّللاو سانلا ىلع بلاغ

 لصحي امل يواسم مهل لصاحلا ثيدحتلاو ماهلإلاو يحولا سيلو :تلق

 الو ءأطخلا نم هتمصع يف الو «هب نيقيلا يف الو .ملعلا ةعس يف ال «ءايبنألل

  ةتفازت باطخلا نب رمع نيمهلملاو نيثدحملا مظعأو .هرارمتساو هماود يف

 هلعجي لب «هب ثدحي امب مزجي الو «ةنسلاو باتكلا نع ينغتسي ال كلذ عم وهو

 نبا لاق «عئاقولا ةقيقح فرعي نكي مل عئاقولا نم ريثك يفو «نظلا ةلزنم يف
 انلبق ممألا تناك اذهلو «ِةيِكَي دمحم ريغ ىلإ جاتحت ال ِةِْلَي دمحم ةمأو » : ةيميت

 ءرخآلا يبنلا ىلع رومألا ضعب يف يبنلا اذه مهليحي لب «دحاو يبن مهيفكي ال

 دمحم ةمأو «؛ثدحملا ىلإ نوجاتحيو «ءايبنألا نم ددع ىلإ نوجاتحي اوناكو

 نع مهينغي ال فيكف «لسرلاو ءايبنألا نم هريغ نعو «ِةْكَي دمحمب للا مهانغأ

 يف نكي نإف نوثدحم مكلبق ممألا يف ناك دق هنأ » كي لاق اذهلو «ثدحملا

 نع هتمأ ءانغتسا ملع هنأل هب مزجي الو «نأب كلذ قلعف «رمعف دحأ ىتمأ

 وأ ءالوأ ثدحم اهيف ناك ءاوس «ءايبنألا نم هريغ نع تنغتسا امك «ثدحم

 يف ضعبك ءالؤهو «مهلمجأو لسرلا لمكأ وه يذلا اهلوسرب اهلامكل كلذ ناك

 ."' 00 مهلبق ممألا نع هتمأ

 اهيف ركذو ,فشكلا نع هيقفو يفوص نيب ةرظانم يزوجلا نبا درس دقو

 لاق مث ء«رمعو ركب يبأ لوقو ىسوم مأ ةصقب لالدتسالا اهيفو «يفوصلا ةلدأ

 .677 7/١1 :ىواتفلا عومجم (1(6)

 ةيناهفصألا ةديقعلا حرشو 2744/0 :ءردلا :رظناو :١154« ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش (؟)

 ١49-:60 :نيكلاسلا جرادمو 6١2ا/: ص



 «041 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 زع هّللا نأ ركني الو «هنع هب عستي الو «ملعلا يفاني ال ءيشلل ماهلإلا نإ

 نإو «نيثدحم ممألا يف نإ » :ِكَي يبنلا لاق امك «ءيشلا ناسنالا مهلي لجو

 ام مهلأ ول مهلملا نأ الإ ءريخلا ماهلإ ثيدحتلاب دارملاو «« رمعف يتمأ يف نكي

 .ءيش يف ملعلا نم ماهلالا سيلو ...«هيلع لمعي نأ هل زجي مل ملعلا فلاخي

 نأ امأف ءدشرلا مهليو «ريخلل امهبحاص قفويف «ىوقتلاو ملعلا ةرمث وه امنإ

 الول ذإ «ءيشب اذه سيلف رطاوخلاو ماهلإلا ىلع دمتعي هنأ لوقيو ملعلا كرتي
 نم ةسوسولا وأ ريخلل ماهلالا نمأ ,«سفنلا يف عقي ام انفرع ام يلقنلا ملعلا

 ملعلا نع يفكي ال بولقلا يف ىقلملا يماهلإلا ملعلا نأ ملعاو «ناطيشلا

 ةيلقعلا نإف «ةيعرشلا مولعلا نع يفكت ال ةيلقعلا مولعلا نأ امك «لوقنملا

 ."7( اذه نع اذه بوني الو «ةيودألاك ةيعرشلاو «ةيذغألاك

 نأ وهو «ةيراس لاحل ُهينَرَك رمع ةفشاكم يف رخآ باوج ةيميت نبالو

 جراخلا تقي رمع توص امأو «ةيراس ىلإ همالك اولصوأ نجلا نم نينمؤملا

 : ةيراس ىلإ لصي مل هنإف هنم

 اًدونج هَّلل نإ :لاق لبجلا «ةيراس اي ىدان امل يفي رمعو » : ةيميت نبا لاق

 هللا دونجف «نجلا يحلاص نمو «ةكئالملا نم مه هَّللا دونجو «يتوص نوغلبي

 سفن الإ و ءرمع توص لثمب هودان مهنأ وهو «ةيراس يلإ رمع توص اوغلب
 رخآ وعدي لجرلاك اذهو «ةديعبلا ةفاسملا هذه يف هسفن لصي ال رمع توص

 «نالف اي امهنيب ةطساولا لوقيف كلذ ىلع ناعيف «نالف اي لوقيف «هنع ديعب وهو

 عمسي ال وهو انيلإ لاعت «ءاملا سبحا «نالف اي هنع ديعب وه نمل لوقي دقو

 لثمب امإ «ءاملا لسرأ «ءاملا سبحا نالف اي كلذ لثمب ةطساولا هيدانيف «هتوص

 ,59؟ : ص سيلبإ سيبلت )1١(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «

 اذإ ءناك توص يأب رضي الف الإ و ؛هتوص الإ لبقي ال ناك نإ ءلوألا توص

 .هادان دق هبحاص نأ فرع

 لهأ ربخأو صخش ءاجف ءاشيج لسرأ دق ةرم رمع ناك :ةياكح هذهو

 اولاق ءاذه مكل نيأ نم :رمع لاقف ءربخلا عاشو «شيجلا راصتناب ةنيدملا

 ,نجلا ديرب «مثيهلا وبأ كاذ :رمع لاقف ءانربخأف تيكو تيك هتفص صخش

 0 مايأب كلذ دعب ناسنالا ديرب ءيجيسو

 نسحو «هقرط ركذ نأ دعب ؛« لبجلا ةيراس اي ١ ثيدح نع ينابلألا لاقو

 الإ قرطلا هذه نم ءيش حصي ال هنأ مدقت امم نيبتف ١ :لاقف ءطقف اًدحاو اًقيرط

 شيجلا عامسو «(« لبجلا ةيراساي » رمع ةادانم الإ هيف سيلو «نالجع نبا قيرط

 نم اماهلإ ناك امنإ روكذملا ءادنلا نأ هيف كش ال اممو «هببسب هراصتناو هئادنل

 يبنلا نع تبث امك «ثدحم » هنأف «هنع بيرغب كلذ سيلو ءرمعل ىلاعت هللا

 ,نيعلا يأر مهآر هنأو .شيجلا لاح هل فشك رمع نأ هيف سيل نكل و ءِهلي

 ىلعو ءايلوألل فشكلا نم هنومعزي ام ىلع كلذب ةفوصتملا ضعب لالدتساف

 تافص نم كلذو ال فيك «لطابلا لطبأ نم بولقلا يف ام ىلع مهعالطا ناكمإ

 ."' « رودصلا يف ام ىلع عالطالاو بيغلا ملعب درفنملا نيملاعلا بر

© © © 
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 : سداسلا ثحبملا

 تاياكحلاو « ةيمانملا ىؤرلا قيرط نع ىقلتلا ىوعد

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا ىف ىؤرلا ةلزنم :لوألا بلطملا 0

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا يف تاياكحلا ةلزنم : يناثلا بلطملا

 .ىوعدلا هذه دقن : ثلاثلا بلطملا 0
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 ّئلجا ١ ير ىج
 نس سى وزدن) 2 سكس

 . 111 كتحيحي حو مر كا . مج ها

 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ىؤرلا ةلزنم :لوألا بلطملا

 الإ ءاّمانمو ةظقي هلي يبنلا ةيؤر نع ثيدحلا دنع ىؤرلا نع ليصفتلا قبس

 نم ىؤرلا نع انه مالكلاو «ةصاخ كي يبنلا ةيؤر يف ناك بلطملا كلذ نأ

 .مهصوصن عمسو «ةيلذاشلا بتك حفصت نمو ءهآر نمع رظنلا ضغب يه ثيح

 اهيلع اولّوع ةيلذاشلا نأ نقيأ ةيمانملا ىؤرلا نأش يف اهولقن يتلا تاياكحلاو

 .بيغلا ةفرعم يف اهيلإ اونكرو «ةيويندلاو ةينيدلا بلاطملا نم ريثك يف
 :ةيلذاشلا دنع ىؤرلا ةقيقح :الوأ

 تعدوأ يتلا هحور تاذ نم مئانلل لصحت ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ايؤرلا

 ىلإ تلزن امل اهنأ الإ «ملعم ريغ نم ةملاع اهلصأ يف ىهف «كرادملاو مولعلا

 اهلصأل تعجر ندبلا نجس نم حورلا تررحت اذإف «هلك كلذ تيسن دسجلا
 .مولعلاو بويغلا ىلع تعلطاف ءاهيف ةعدوملا اهمولع ىلع تعلطاف لوألا

 دقو ؛«حورلا تاذ نم يه امنإو 'جراخا نم ةبستكم تسيل ايؤرلاف كلذ ىلعو
 ؟يه فيكو «ةيمانملا ايؤرلا ةقيقح نع لئس دقف «غابدلا زيزعلا دبع كلذ نيب

 :دسجلاب اهلاصتا لبق حورلا نأ :''”اهصخلم ةباجإ باجأف «؟عقت ءيش يأبو

 ىلإ غلبيف : حورلا عمس امأ ءرظنو يشمو رصبو عمس اهلف «ةكردم ةملاع تناك

 ءاهبراغمو ضرألا قراشم ىلإ غلبي :اهرصبو ءاهبراغمو ضرألا قراشم

 يف اهبراغمو ضرألا قراشم اهب عطقت :اهتيشمو «قابطلا عبسلا ىلإ جرخيو

 ندبلل تلزن امل اهنأو «ةيمانملا ةيؤرلاب قلعتي يذلا وهف اهرظن امأو ءةوطخ

 ظ .لامكلا كلذ نع تبجح

 )١( ص زيرباإلا :رظنا : ١5-١58.
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 :ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ىؤرلا ةلزنم :اًنناث

 ءاوس :ةقيرطلا خويشل ةبوسنملا يئارملا ةرثك ةيلذاشلا بتكلا زيمي ام رثكأ

 نم تظحال » :رامع ملاس ىلع لاق : مهنع مهريغ اهآر مأ «مهسفنأب كلذ اوأر

 ةرثك يلذاشلا نع «رارسألا ةرد» و 2ننملا فئاطل » يباتك يف يتاعجارم

 ركذي نأ نود «تيأر :لوقي وأ «مانملا يف اذك تيأر :لوقي ام اًريثكف «يئارملا

 ."'"6 يل ليقف :لوقي وأ .لوقي يلع اذإف :لوقي وأ ؛مانملا

 مهقالخأ نمو» :-ةيفوصلا قالخأل هدادعت دنع - ينارعشلا لوقيو

 نإف ...مالحأ ثاغضأ هذه مهلوق مدعو « مهل ىري وأ مهضعبل هنوري امب ظاعتالا

 يف هلاح نم لهج امب هفرعيل مانملا يف ماهلإلا كلم اهب هيتأي نمؤملا يحو ايؤرلا
 ,(")( ةظقبلا

 يف يفوص لوأ لَك لوسرلا نأ ىلإ يفونملا ضيفلا وبأ دومحم بهذيو

 نم هل لصحي ناك ام كلذ نمو ءاهدعبو ةوبنلا لبق ناك هفوصت نأو «مالساإلا

 قرطلا اهتثرو رومألا كلت نأو ء«ركفتلاو ءركذلاو «ةولخلاو «ةقداصلا ةيؤرلا

 ناك امك ءاهب لمعلاو ىؤرلا نم مولعلا يقلت يف اَذِإ مهيلع باتع الف «ةيفوصلا

 يف ىرت اي اذامو ١ : يلذاشلا يفونملا ضيفلا وبأ لاق «كلذ لعفي لَك لوسرلا

 .ماهلإلا تؤي مل وأ ...؟دعاوقلا نم كلذ ريغ يمالسإلا يفوصلا كولسلا

 نم هريغ يفو ءراغلا كلذ يف حبصلا قلفك ىيتأت ةقداصلا ايؤرلاو

 ."70 ؟نكامألا

 :ىؤرلا عاونأ :اًنلاث

 دمتسي مهدنع يلولاف «عساو باب ةيلذاشلا دنع تامانملاو ىؤرلا باب

 )1١( درس دقو 2170 : ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ )١1١( يلذاشلا نع ىؤر .

  00نيرتغملا هيبنت ص:١114.

 ) )29:ص يمالساإلا فوصتلا ىلإ لخدملا 45.
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 ءايبنألا نم هريغ وأ هِي هلوسر ةيؤر وأ «ىلاعت هللا ةيؤر قيرط نع ذخأيو

 .عاونألا هذه نم ريثك نع ثيدحلا قبس دقو «خويشلاو ءاملعلاو «لسرلاو

 نع رظنلا فرصب ةيؤرلا ثيح نم اهماسقأو «ىؤرلا لصأ نع ثيدحلا يقبو
 .هآر يذلا

 الكو «لايخلا يف ايؤرو «ةيمانم ايؤر :نيمسق ىلإ ايؤرلا ةيلذاشلا مسق

 :ايؤرلا نع صاوخلا يلع لئس «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع يقيقحو زئاج نيمسقلا

 ؟مونلا اهيف طرتشي له
 يهف تناك لاح يأ يفو «مونلا ريغ يفو مونلا يف نوكت دق ءال ١ :باجأف

 لخد نم نوكي دق ليختملا مث «مهفاف سحلا يف ال «ءسحلاب لايخلا يف ايؤر

 .''6 ليخت نم نوكي دقو «ةوقلا يف

 يتلاو ةظقيلا يف ىؤرلا امأ «ةفورعم اهنودصقي ىتلا ةيمانملا ىؤرلاو

 نوقدصيو ءاهنوغوسي يتلا تافارخلا بجعأ نم يهف لايخلا ىؤر اهنومسي
 ام :ةيلايخلا ىؤرلا ةلثمأ نمو ءاهركني نأ الضف اهنم بجعتي نم نومذيو ءاهب

 يف سطغ يذلا » :ةيفوصلا دحأ نع صاوخلا يلع هخيش نع ينارعشلا هركذ

 تس اهعم ماقأف «كانه ةأرماب جوزتو دادغب ىلإ رفاس هنأ هتسطغ يف ىأرف رحبلا

 هتصق ىكحو ءاهسبلف هبايث دجوف ءاملا نم هسأر عفر مث ءاّدالوأ اهدلوأو «نينس

 ىلإ هدالوأب ترفاسو «هتأرما هنع تلأس ةدم دعب ناك املف ءهوبذكف سانلل

 لاق «هرصع ءاملع حاكنلا كلذ ىلع هرقأو «هدالوأ فرعو اهفرعو ءرصم

 بدألاف «لوقعلا اهليحت يتلا ...لئاسملا نم هذهف :١ ةصقلل هدرس دعب ينارعشلا

 ."7( كلذ نم مظعأ هللا ةردقو «نوقداص مهنإف «ءايلوألل ميلستلا

 )١( ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :رظناو «45-5:ص رردلاو رهاوجلا ص:١7/8.

 )١( .554-60:ص رردلاو رهاوجلا
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 :مهدنع اهتيجحو ىؤرلاب لمعلا :اًعبار
 يبنلل ةلصاحلا «ةيقابلا ةوبنلا ءازجأ نم ءزج يفوصلا موهفملا يف ىؤرلا

 نيعملا سفن نم ةعبان يهو «ءايلوألا نم هدعب نمل ةثارو لصحت يىتلاو ُةكي
 نأ زوجي لب «لوسرلاو يبنلاب اًصاخ سيل ءزجلا اذهو «ةوبنلا هنم يقتست يذلا

 لقأ اهظح نكل «ةيؤرلاب صاخلا يحولا نم يبنلل نوكي ام لثم يلولل نوكي
 لاق :لاق "”تماصلا نب ةدابع ثيدحب كلذ ىلع اولدتساو «'''اّمكو اًقيك

 2""«ةوبنلا نم !ًءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج نمؤملا ايؤر » :ِهك هّللا لوسر

 نم قيرط يأ ؛ةوبنلا نم ءزج ةحلاصلا ايؤرلا نأ :ثيدحلا اذه لد دقف :اولاق

 .نونمؤملا هيف مهكراش « ءايبنألل يحولا قرط

 ظح ال «قح اهلك هيئارم نوكت ةلزنم ىلإ لصي نأ عيطتسي مهدنع يلولاو
 ظح عزن ىلع ةقيقحلا يف ايؤرلا رادم » :غابدلا زيزعلا دبع لاق ءاهيف ناطيشلل

 مان اذإف «ريخلا يف اهلك هراكفأ تناك ناطيشلا ظح هنم هللا عزن نمف ...ناطيشلا

 هنم عزني مل نمو «ةحلاص ايؤر تناكف هيف ضوخي هركف ناك يذلا ريخلا ىأر

 .!( ةحلاص ريغ هيئارم تناكف «كلذ فالخب هراكفأ تناك ناطيشلا ظح

 ىلع نوعلطي مهنإف ةحلاص ايؤرب مانملا يف مهدنع يلولل ىحوي امدنعو
 ءايندلاو نيدلا رومأ نم هولهج ام هنم نوقتسيف .«بذكي ال يذلا ءقحلا بيغلا

 ىلع قلطي له » : صاوخلا يلع لئس : كلذ ىلع ةلادلا مهصوصن ضعب هذهو

 ١( ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا :178.

 يبأ نيبو هنيب كي لوسرلا ىخآو «ةبقعلا دهش «يجرزخلا سيق نب تماصلا نب ةدابع :وه (6(؟)

 : هتمجرت يف رظنا .ه15 ةنس ةلمرلا يف يفوت ءاهلك دهاشملاو اًردب دهش «يونغلا دئرم

 .158/؟ :ةباصإلا 568٠« /” :باعيتسالا

 .1؟54:ح ملسم هجرخأ 6(

 .1١1-8١١9:ص زيربالا (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لثمتي ال ناطيشلا نإ » :ينانبلا هّللا حتف لاقو «""(معن :لاقف ؟يحو ايؤرلا
 مهل لمكتل ( ةيوفطصم ةبقتمو ( ةيدمحم ةثارو .مانملا يف قتلا هتثرو لمكب

 مانملا يف ماهلالا كلم اهب هيتأي نمؤملا يحو ايؤرلا نإف ١ : ينارعشلا لاقو
 كلذب يلمع باتكلا اذه ريغ يف تنيب دقو .ةظقيلا يف هلاح نم لهج امب هفرعيل

 نم هيف تعقو ام ةروص ىلع كلذب ىلاعت هللا ىنهبنيف .ةبرجتلا ثيح نم

 ."70 رعشأ ال ثيح نم صئاقنلا

 :ىؤورلا تاعوضوم - :اسشماخ

 نم ريثك غيوستل ةيفوصلا قرطلا هتلغتسا بحر لاجم ةيمانملا ىؤرلا

 يف ىؤرلا ىلع اودمتعا دقف «ةيكولسلا و ةيدقعلا مهتافلاخمو مهتافارخ

 «كولسو دئاقع نم هيلع اوناك امو «مهتامارك ةحصو .مهخويش ةيالوب ميلستلا

 مهدقتنا نم لك نأو .تناك ةفئاط يأ نم مهيفلاخمو ,مهئادعأ هيلعام نالطبو

 تاعوضوملا ضعب ركذأ فوسو «ىلاعت ِهَّللا باقعل هسنن ضرع دق كلاه وهف

 : ةيمانملا ىؤرلا قيرط نع اهوتبثأ يتلا

 مع سرع دو 8 ءا 98 1 8ع 9

 هلع نم لك ف : ىلاعت هلوق يدرو يف ةليل تأرق » : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 ركب ابأ تيأرف [17-12:نمحرلا ةروس] * واركالاو ٍلكَلَل وذ َكْيَر هو قْببَو 9 نان

 2 ءاقللاب مركتو (ءانفلا

 ) )1١ص رردلاو رهاوجلا :"4.

 .5١:ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (4«؟)

 ١55. : ص نيرتغملا هيبنت (9)

 .9١١:ص رارسألاةرد (84)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 : ةيعرشلا ماكحألاو «ةيهقفلا لئاسملا ةفرعم -؟

 ةقاف مهب تناكو اهب اولزن رصم ىلإ هذيم التو مدق امل يلذاشلا نأ كلذ نمو

 هنم دحأ لكأي ال ١ :لاقو «هلكأ نم هذيمالت عنمف ماعط مهل مدقف «ديدش عوجو

 حبصلا دنع ناك املف «عوجلا نم هيلع نحن ام ىلع انتبف : يسرملا لاق ءاّنيش

 يف تيأر ...ماعطلا كلذ اورضحأو .طامسلا اودم :لاقو «خيشلا انب ىلص

 هيف لأست الو «لاب ىلع كل رطخي مل ام لالحلا لحأ :يل لوقي اًلئاق مانملا
 .70'2 لاجرلاو ءاسنلا نم اًدحأ

 : ةقيرطلا عابتأو خويشلا بقانم ةفرعم -9

 ةيؤر نم هوبسن ام ياو ركب يبأ قيدصلاب صقنت هيفو :اضيأ كلذ ةلثمأ نمو

 سبلي ناكو «ةيالولل اًبوسنم ناك يذلا «يلذاشلا يفنحلا نيدلا سمش لضف يف

 مهضعب نإ ىتح «ءارمألا هبحاصيو «باودلا نسحأ بكريو «ةرخافلا باوثألا

 يلايللا نم ةليل يف وه امنيبف » :اهيف ةليوط ايؤر همانم يف ىأرف «هتيالو يف كش

 اذإو ...مهترثكل رطملاو لمرلاك اًددع مهل ىصحي دحأ داكي ال قلخب اذإو ...مئان

 اذإو ...هفصي يكاحلا عيطتسي ال ام سنألاو ةباهملا هيلع اًبكار نوبجحي مه

 ذإو ...لكَي هللا لوسر ةرايزل ىتأ «يفنحلا دمحم خيشلا اذه :لوقي لئاقب

 يدي نيب قلخلاو هللا ءاش ام باحصألاو ةداسلا نم هلوحو خلي هَّللا لوسرب

 لاقف «هتبتر لحم يفو «هتلزنم ردق ىلع هنم هبرق دحاو لك وي هللا لوسر
 يذلا لجرلا اذه كعابتأ نم بحأل ينإ :يلذاشلا نسحلا ىيبأل ِهْلي لوسر

 نسحلا وبأ لاقف «يفنحلا نيدلا سمش خيشلا ىلإ كلذب راشأ .ءامصلا هتمامع

 لوسر لاقف ؟ةبذعلا هل يخرأو .هتمامع فلأ هللا لوسر اي يل نذأتأ : يلذاشلا

 نم هتمامع علقو « تفك ركب وبأ ماقف ءركب وبأ كلذب مقيل يلع اي كلسر ىلع داك



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلع اهعضوو ىيفنحلا خيشلا ةمامع ذخأو .يفنحلا خيشلل اهسبلأو هسأر ىلع

 ةالصلا هيلع هل ىخرأف ِهِْلكَي هللا لوسر يدي نيب يفنحلا خيشلاب ىتأو ...هسأر

 « تئش نمل اهسبلأو اهسبلا : ا

 .007( هيلع ص رثعد : الف لجرلا اذه بحأ

 :اهروجأ ةفرعمو راكذألاو ةيعدألا ةفرعم - 5

 أرقي نالف نب نالفل لق :يل لاقف هي ِهَّللا لوسر تيأر» :يلذاشلا لاق

 ئدب يذلا هَّلل دمحلا :رطملاك ةمحرلا هيلع بصنت نهلاق نمف «تاملكلا هذه

 يكرش يل رفغا مهللا هَّللا الإ هلإ ال ءكلذك ءيش لك دوعي هيلإو «دمحلا هنم

 ا""( تانمؤملاو نينمؤملل رفغاو «يريصقتو يرفكو
 ايؤرب يلذاشلا راكذأ لضفو ةحص ىلع لدتسا قورز نأ كلذ نمو

 ناك هنأ ىتح «ىؤرلا ريثك ناك هنأ : يضارلا ةمالس ةريس يف ءاجو «'"'”ةيمانم

 ,«كيدي ىلع ةعفر قيرطلل نوكيو «ىيتقيرطب رهظتس » :هل لاقف يلذاشلا ىري

 .'"”(هل اًيموي اًدرو اهلعجيو ءاهمزتليل ةيعدألاو داروألا ضعبب هرمأيو

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلإ باستنالا ىلع ثحلا -

 :مانألا ريثكتو «مهتيرط ىلإ ةوعدلا يف ةاشلا ةقيرطلا ميش قرط نم

 ناك ام اًريثك ١ : هنأ يضارلا ةمالس ةريس يف ءاج دقف «تامانملاب لالدتسالا

 ) )1١بكاوكلا 0 -778.

 فلاخم صنلا اذهو :تلق .«١5١:ص يلذاشلا نسحلا وب و ةيلذاشلا ةسردملا (؟)

 ىلاعت هلوقك راكلاو كرشملل غي 9 لات هللا يأ يلع سل يلا ةيعرشلا صوصنلل :

 «اًميِظَع مث كرا ِدَمَم هلي َكِرْشُي نمو دامي نَمِل َكِلَد نوم ام ٌريْمَيَو وي َكَرْتم نأ ُرْيْمي ال هّنأ نإ
 .رغصألا رفكلاو رغصألا كرشلا كلذب دارأ اذإ الإ «.[58:ءاسنلا ةروس]

 .04:ص فوصتلا دعاوق :رظنا 6

 .1-80 5: ص ةيبرتلا يف : يضارلا ةمالس ديسلا هَللاب فراعلا جهنم 0(



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 كلذل حرشنيو «ةيلذاشلا ةقيرطلل باستنالا ىلع ثح اهلك ةقداص ىؤر ىري

 .هلمأو هتياغ ىلإ لصي ىتح اهشيعيو ءاهيلإ بستنيف «هردص هل جلثيو «هبلق

 نوكيو «يتقيرطب رهظتس :يلذاشلا نسحلا وبأ هللا دبع نب يلع هل لاق دقلو
 .©06 كيدي ىلع ةعفر قيرطلل

 : اهئادعأ فيوختو ةقيرطلا عابتأ ةرصن -7

 تيأر :١ يلذاشلا لاق ,يلازغلا دماح يبأل يلذاشلا ةرصن كلذ ةلثمأ نمو

 ىلاعت هّللا تاولص ميرم نبا ىسيعو ىسوم يلازغلاب ىهاب مانملا يف ِلَي يبنلا
 ."1(7ل :الاق ءاذهك ربح امكيتمأ يف لاقو «عيمجلا ىلع

 /١- ةيفوصلا تادقتعم حيحصت :

 نوجتحي مهنإف مهدئاقع نم ةديقع نمضتي اًباتك نوبتكي وأ نولوقي امدنع

 نمو ءاهبحاص اهآر ايؤر ىلع ءانب تليق وأ تبتك اهنأب ةديقعلا هذه ةحص ىلع
 ام اًريثك ناكو بحاص يل ناك ١ :يلذاشلا لاق ءدوجولا ةدحو ةديقع كلذ

 ال يتلا تدرأ نإ هللا دبع اي :هل لوقأ ينأك مونلا يف تيأرف :ديحوتلاب ينيتأي

 ." «اًدوهشم كرس يف عمجلاو ءاّدوجوم كناسل ىلع قرفلا نكيلف :اهيف مول

 شكارمب خويشلا دحأ نأ نووريف «روبقلا باحصأ ءاعد زاوج كلذ نمو

 اذإف «يلوزجلا خيشلا ماقم تلخد ينأ مئانلا ىري اميف ةليل تاذ تيأر» :لاق

 ريمأ ناكو «تحبصأ املف : لاق ءانتأيلف ةجاح هل تناك نم :لوقي سلاج وه

 ءاًريثك كلذ مهيلع قشو «ةامرلا اوطعي نأ ةنيدملا لهأ ىلإ ثعب دق تقولا

 .74-0:ص ةيبرتلا يف يضارلا ةمالس ديسلا هّللاب فراعلا جهنم )١(
 ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :رظناو «790 /” :ةيردلا بكاوكلاو «"757/7 :نانجلاةآرم 2 (؟)

 نم أطخو «هتقيرط ةحصب ةعطاق اهنأ معزي هل تلصح ىؤر تس قاس دقف :2١54 ص

 فاحتإ :رظنا .عابتألا عانقإو موصخلا ىلع درلا يف ةيفاك ىؤرلا هذه نأو «هيلع ضرتعا

 ١4-١5. ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ

 .١5١:ص يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا ةسردملا و «57: ص رارسألا ةرد (9)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تلق كنإ :تلقف هيلإ تئجف «يتيذأ يف اوعسي نأ اومزعو هيلإ اوبهذ موق ناكو

 2"”(اًعم نيتجاحلا هللا ىضقف :لاق «نيتجاحلا نيتاه يف انأ اهو ءاذكو اذك

 هيف سانلا ام تيأر » :يلذاشلا لاق :ريبدتلا يفن يف مهتديقع حيحصت كلذ نمو

 مونلا نم ةنس ينتذخأف «مهل هَّللا وعدأ نأ يلابب رطخف قيضلاو كنضلا نم

 نإف ءاليفك ِهّللاب ضراو هللا ريبدت ىلإ كريبدت عد :يل لوقي اًلئاق تعمسف

 ام لعفي هّللاو «ةمحرلا مهنم تعزنو «مقنلا اونمآو «معنلا اولم دق سانلا

 نا ءاعدلا نع تعجرف «ديري

 : ينارعشلا لاق «ةيمانم ايؤر ىلع ءانب ريبدتلا كرت يف اًباتك ينارعشلا فلأو

 «لامعألا نازيمل عماجلا باتكلا اذه بتكا :يل لوقي الئاق مانملا يف تيأر»

 يف هكرت وأ ءيش لعفل رايتخالاب هبلق لغتشي نأ دبعل سيل :لاقف «معن :هل تلقف

 اندمح ةعاط ناك نإف «هقح هيدي ىلع هانزربأ ام يطعي نأ هيلع امنإو «لبقتسملا

 ...هيلع اهريدقت ىلع اندمح ةيصعم ناك نإو ءاهيف هريصقت نم انرفغتساو ءاهيلع

 نم هوملع ام عيمجل نازيم هنأل ءاهقفلا نم ريثك هبتكو ءهتبتكو تظقيتساف
 ."7(دحاو مكح نازيم هنع جرخي ال .«ماكحألا

 .85:ص ىلوزجلاب يلومشلا فيرعتلا 000

 .١؟5 : ص رارسألا ةرد يف ريبدتلا كرت يف رظناو «159-58١:ص رارسألا ةرد (؟)

 949-٠١١. :ص رردلاو رهاوجلا ره



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا يف تاياكحلا ةلزنم : يناثلا بلطملا

 :ةيفوصلا تاياكحلاب دوصقملا :الوأ

 ىتأ يأ :ةياكح ءيشلا ىكح نم ةذوخأم يهو «ةياكح اهدرفم تاياكحلا

 دأ عقد صقيو ىكحي ام :اهفيرعت يف ليقف ةياكحلا امأو ءههباشو «هلثمب

 17 ىانلا نم عمج يف ةياكحلا صقي نمو «ةياكحلا ريثكلا : ءاكحلاو « ليخت

 ركذ امل -لاقف خيراتلا ملعب اهتلصو اهعوضوم ركذو ةبيجع نبا اهفرع دقو

 كاردإو ءمهتاماقم بلط ىلإ ضوهنلاو رابتعالا اهمظعأو ١ :-خيراتلا ملع

 وأ حالص نم هب فصتا نم رابخأ عامسب دومحم فصول زازتهالاو .مهلاوحأ

 ءايلوألا ةمارك اميس الو «هوحنو ءاخس وأ ملح وأ ةعاجش وأ دهز وأ ةدابع

 دومحم وهف «بولقلا دونج نم دنجو ةمحرلا لوزنل ببس وهف مهلاوحأو

 .علطي نأب ريدجو

 تاياكح ىلإ اًعجار نوكي دقف رابخألا نم عونلا اذه ريغ هعوضوم ناك نإو

 وأ رمألا سفن يف اًحيحص كلذ ناك ءاوس عقتس وأ تعقو اهنأ ىلع لقنت رومأ

 ةعقاو ردقت تاياكح ىلإ عجري دقو ...قالطإلا ىلع صصقلا ملع وهف اًبذك

 اًرابخإ تاوامجعلاو تادامجلا ىلع هيف ردقي ةرات رخآ نف اذهو «عقت مل يهو

 تافارخلا نف كلسلا اذه يف طرخنيو ...اًمكحو الاثمأ دعي امب اهلاح ناسلب

 ."”(ةدحاو تارمثلاو دصقملا نإف ءاهلك

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا يف تاياكحلا ةلزنم :اًيناث

 لصوي نأ خيشلا عيطتسيو ءاهل ةببحمو «بولقلل ةبرقم صصقلا نأ كشال

 .ىكح ةدام ١560 : ص زيجولا مجعملا :رظنا 000

 ,5-45ا/: ص تسرهفلا )030



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةيلذاشلا تمتها كلذلو «ءصصقلا قيرط نع قيرط برقأب ديرملل هدصقم

 لاق نيديرملا نيب اهوعاشأو «ةقيرطلا خويشل ةبوسنملا تاياكحلاو صصتقلاب
 اهعبط ةدعاسمب سوفنلا بالجتسا » )١175(: ةدعاقلا فوصتلا دعاوق يف قورز

 فيرعت يف صصقلاو لاجزألاب ةعفنملا تعقو مث نمف ءاهعفن بيرقتل ىرحأ

 ظ ."'”«اهقئاقح ىلإ ةراشإلاو قيرطلا
 اهلاح هيضتقي امب سوفنلا ةناعإ خويشلا ةسايس نم نإ ) :ةبيجع نبأ لاقو

 نمف «ةقرتفم نيكلاسلا لاوحأو «ةفلتخم عابطلا نإ مث ءاهنم دارملا وهام ىلع

 تاياكحلاب عفتني نم اًضيأ سانلا نمو ...مولعلاو فراعملاب شعتني نم سانلا

 ."70( تاماركلا ركذو

 تفلأ ةقيرطلا خويشل ةبوسنملا صصقلاو تاياكحلاب مامتهالا اذهل اًرظنو

 ىربكلا تاقبطلا باتك :كلذ نمو «ءكلذل تصصخ يتلا بتكلا نم ريثك

 تاماركلا عماجو «ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلاو «ينارعشلل

 نم اهريغو ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو «ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا

 ىلع بتكلا هذه دمتعتو «ةيلذاشلا ةقيرطلا خويشل بتكلا هذه لكو «بتكلا

 كلت ببسب «هتقيرط ةحصو «خيشلا ةلزنم نيبت يتلا صصقلاو تاياكحلا ركذ
 .ءايلوألا تامارك نم ةمارك اهنأ ىلع روصت يتلا تاياكحلا

 /  :ةيفوصلا تاياكحلا عاونأ :اًنلاث

 دجي ةيفوصلا صصقلاو تاياكحلا ركذب تمتها يتلا بتكلا ضرعتسي نم
 اهنم «ةريثك عاونأ هتحت لخدي «عساو موهفم مهدنع ةلوبقملا ةياكحلا موهفم نأ

 ةياكحلاو ةصقلا اهب فرعت يتلا سسألاو طباوضلاو ءدودرملا اهنمو لوبقملا

 :كلذ نمف ءاهضعب ركذن «ةريثك ةيفوصلا

 .١:ص فوصتلا دعاوق (1)

 ١١١-١ 1١., :ص ةيهلإلا تاحوتفلا (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ١- عوقولا زئاج وهف ىلاعت هَّللا ةردق تحت لخاد رمأ لك :

 ولو ةياكح لك عوقو زاوج ىلع يلقع ليلدب ةيلذاشلا ةقيرطلا تلدتسا
 هللا نأ انلق اذإف ءءيش اهزجعي ال ىلاعت هللا ةردق نأ ىوعدب «ةيفارخ تناك

 دح ىلإ لصو ولو قراخ لك يلولا دي ىلع عقي نأ زاج .«ءيش لك ىلع ردقي
 .ةفارخلا

 ةياكحلا هذهو :١ - ةيفارخلا تاياكحلا دحأ دروأ امل - ليزيغم نبا لاق

 الف «قيضلا يف عساولا لاخدإو «ةداعلا قرخ يف ةبيرغ تناك نإو اهلاثمأو

 ال ةردقلا هذه نأل ءهل ةياهن ال ام اهلاثمأ لاثمأ لاثمأو هتوقو هللا ةردق ىلع عنتمي

 ."'"« اهيلع رجح ال ةردقلاو ةئيشملاو «ءيش اهيلع عنتمي
 نع هثيدح دعب- :لاقف يلو نم رحسلا عقي نأ ةبيجع نبا زاجأ كلذكو

 خيشلا رواش ريقفل عقو امك كاشل ديبأت وأ «يلول ةمارك نوكي دقو » : -رحسلا

 ةعبرأ اهدنع ىقبف همأ دلب يف هسفن ىأرف هبوثب خيشلا هاطغف ءهمأ ةرايز يف
 ةسمخ هدعب ئراقلا أرق دقو «خيشلا دنع هسفن دجوف عوجرلا دارأ مث ءرهشأ
 7( اًيزح رشع

 : تاياكحلا يف لوقعماللاو حطشلاب لوقلا -"؟

 ضرتعي الو .خيشلا هلوقي ام لكب قدصي يذلا وه مهدنع حودمملا لقعلا

 لقع مكح نإ » :يمناغتسملا هويلع نبا لاق «هلوبق عنتمي امم ناك ولو «هيلع

 عضوو ةداع ىلع فقوتي الو «عنام ديقب ديقي ال ءرومألا تاشهدم نم وه موقلا

 بحاص نأ رمألا لصاحو ...تافآلا دوجو نم ملاسلا لقعلا وه اذهو ءعضاو

 ."7( تافقوتلا نم لاخ لقعلا

 )١( :ص تسرهفلا رظناو «7ا/17"7-١1: ص ةرهازلا بكاوكلا 4٠.

  00ص تسرهفلا : 55٠.

 )* 6:ص ةيسودقلا حنملا ١5.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 يف لوحتلا يطعأ دق لجرل ةاضقلا ضعب رظن املو» :قورز لاقو

 «لقعلا سيسخل اذه دقتعي يذلا نإ :هسفن يف لاق -ةلبزم ىلع وهو -ةروصلا

 ال :لاق ؟هللا ملعب تطحأ له :لاق .ءمعن :لاق «هيقف اي :لاحلا يف هادانف

 .""7( ملست ملسف «بيجع وهو هب طحت مل يذلا هللا ملع نم انأ :لاق

 :لقعلاو عرشلل ةفلاخملا تاياكحلا نم مهفقوم :اًعبار

 نورربي ةقيرطلا عابتأ نإف ةقيرطلا خويش نع ةيفارخلا ةياكحلا يتأت امدنع

 مهدحأ أرجتي نأ نكمي الو ءاهبحاصل نورذتعيو «جراخملا نع اهل نوثحبيو اهل

 .ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو «لقعلل وأ عرشلل ةفلاخملا نم تغلب امهم اهدر ىلع

 : كلذ نمو

 رسلاب رفظتل ملعت ام قرافت نأ نيقيدصلا ةسلاجم بادآ نم » : يلذاشلا لاق

 مهدنع امب رفظت نأ تدرأ نإ ينعي : هيلع اًقلعم ةبيجع نبا لاق 2”( نونكملا
 .مهلاوحأو ءمهلاعفأو ءمهلاوقأ يف نازيملا مهنع طقساف نونكملا رسلا نم

 ." « مهرس نم ةحئار مشت الف كملع نازيمب مهيلع نزت تمد ام امأو

 دعب جرخ مث رحبلا ىلإ لزن يذلا لجرلا ةياكح نع :غابدلا لئس املو
 تاوف نم تفخ ىتح يلع تأطبأ كنإ :هرظتني ناك يذلا هبحاص هل لاقف . ةعاس

 دقو ءارهش اذكو اذك وحن اهيف يلو ءهرصم نم تئج ينإ :هل لاقف .ةعمجلا

 .ااهيف يدلوو تجوزت

 ىلع ردقي وهف «ءيش هزجعي ال ىلاعت هللا نإ » :غابدلا زيزعلا دبع باجأف

 ءرحبلا يف هنوك لاح يف نيرخآ اًموقو ءرخآ اًنامز ةياكحلا بحاصل لعجي نأ

 .87:ص فوصتلا دعاوق )641١

 .(58) ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 .204) ص يرتششلا ةينون حرش :رظناو 558-3355(2) ص ممهلا ظاقيإ «*)



 « دقتثو ضرع » ةيلذاشلا

 (... هيف وهو رحبلا ةدهاشم نع هبجحيو (0010

 امم اهرهاظ ناك فوصتلا خويش نع تاياكح نم درو ام قورز شقان املو

 هلو ءاهيف هسفن كلمي ال ةلاحب دحاولا رذعي» :لاق لقعلاو ةعيرشلا فلاخي

 نإ هيلع ماكحألا يرج مدعو «هلاعفأ رابتعا طوقسب ؛هلاح يف نونجملا مكح

 « لصألا يف هببستل ,ناركسلاك تئافلا كاردتسا مزليو «هنم ةلاحلا دوجو ققحت

 ."'7« هب ءادتقالا زاوج يفتنيو

 نإف «لاحملاب قدص نم الإ اًئيش اهنم لاني ال انتقيرط » : لمجلا يلع لاقو

 ىلإ فرعت ام عدف مهبهاوم تاحفنو مهرارسأ ميسن كيلع بهي نأ يخأ اي تدرأ

 ." "( مهدنع ام ىلإ اًريقف ىقبت ىتح كلمعو «كملع نم لستغاو فرعت ال ام

 :اهضارغأو ةيلذاشلا تاياكحلا ىلع ةلثمأ :اًسماخ

 اهب ظاعتالا تاياكحلاو صصقلا داريإ نم ةيلذاشلا دنع دصقملا سيل

 «تادابعلاو دئاقعلا تابثإ يف اهيلع نودمتعي مهنإ لب ءطقف اهب سانئتسالاو

 خيشلاو ءاهنالطب وأ ةيضقلا هذه ةحص ةفرعمو «هلالض وأ نالف ةيالو ةفرعمو

 ةحص ىلع اهب جتحي يتلا ةلدألا ىوقأ نم نإف اهريرقت ديري ةلأسم دروي امدنع

 . .هلوق نومضم ديؤت ةياكح قوسي نأ وه ةلأسملا هذه

 الو ءاهنومضمب دقتعي هنإف ةقيرطلا خيش نم ةياكحلا عمسي امدنع ديرملاو

 اهتقرط يتلا ةلأسملا ةروطخ تغلب امهم ءاهاوتحم تابثإل اًيعرش اًليلد بلطي
 :كلذ نمف ءاهرصح لوطي اًدج ةريثك كلذ ىلع ةلثمآلاو «ةياكحلا

 داقتعاو .خيشلل ةعاطلاو عمسلا بوجو اهنم ذخؤي يتلا تاياكحلا ١-

 | :روجفب رمأ وأ ءروجفلا هرهاظ ناك ولو «هتيالو

 ."88: ص زيرباإلا ()

 ."7:ص فوصتلا دعاوق (؟)

 ."59 :ص ممهلا ظاقيإ 6(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دارأ نم اهب ربتعيل تاياكح بابلا اذه يف تبثنلو ١ :غابدلا زيزعلا دبع لاق

 كلت نمو «يفوصلا بدألا اذه تابثاإل ةياكح )١7( قاس مث (... هسفن حالص

 :تاياكحلا

 اي :هل لاقف ءاّموي هقدص نحتمي نأ دارأف قداص ديرم خياشملا ضعبل ناك »

 : لاقف ؟كوبأ وأ انأ رثكأ بحت نم :هل لاقف «يديس اي معن :لاق ؟ينبحتأ «نالف

 : لاقف ؟ينعيطتأ كيبأ سأرب ينيتأت نأ كترمأ نإ تيأرفأ :لاقف «يديس اي تنأ

 كلذ ناكو «هنيح نم بهذف «ىرت ةعاسلا نكلو .؛كعيطأ ال فيكف يديس اي
 هيبأ ىلع لخد مث .حطسلا قوف العو مهراد رادج روستف «سانلا دقر نأ دعب

 نم غرفي ىتح هلهمي ملف ءهمأ نم هتجاح يضقي هابأ دجوف ءامهلزنم يف همأو

 نيب هحرطو خيشلل هب ىتأو .هسأر عطقف ءهمأ قوف وهو هيلع كرب نكلو «هتجاح

 .هيدي

 ؟اذه وه امأ «معن يديس اي :لاقف ؟كيبأ سأرب ينتيتأ كحيو :هل لاقف

 ال يدنع كم الك لكف انأ امأ :ديرملا هل لاقف ءاًحزام تنك امنإ كحيو :هل لاقف

 سيل وه اذإف ديرملا رظنف ءكيبأ سأر وه له رظنا :خيشلا هل لاقف هيف لزه
 ناكو ...جلعلا نالف سأر :هل لاقف ءاذه نم سأر : خيشلا هل لاقف ءهيبأ سأرب

 نم هتنكمو اًرفاك اًجلع تدعوو «شارفلا يف هتجوز هتناخف ةليللا كلت باغ هوبأ

 .""0( كلذب خيشلا فشوكو اهسفن

 : لكوتلا يف مهتديقع تابثإ اهنم ذخؤي يتلا تاياكحلا -"

 هرمع رخآ يف ةينب هل تدلو ءايلوألا ضعب نأ يكح » :ةبيجع نبا لاق

 ال :لاق ءاهلفكأ اهيلع ينصوأ :لجر هل لاقف ةافولا هترضحو ءاهمأ تتامو

 يف اهعدو ضماو ءرجحلا يف اهعدو هللا مرح ىلإ اهلمحاف تم انأ اذإ نكلو

 .,7 :١٠7 زيرب الا 000



 ١ دقنو ضرع » ةيلذاشلا «

 مأ اهتأرف ءدعب ىلع اهبقري راصو «كلذ لجرلا لعف تام املف هللا ةلافك

 اهتجوزو «تغلب ىتح اهتبرو اهتنبتف ءاهل اهلمحب ترمأف .فوطت يهو ةفيلخلا

 ةلافك ىلع لكوت نم لاح رظناف «رانيد فلأ نيرشع اهتقدصأو «ريزولا نبال
 ()(هامحو هتياعر نصح ىلإ ىوآو ؛هالوم

 رنيم نش ل

 ةروس] 46 َنولعَو امو قر ءاوسلا فو :ةيأ ريسفت يف ةبيجع نبا ركذيو

 اثراق عمس الجر نأ كلذو ؛ةربع اهيف ..ةياكح تعمس دقو » : لاق [؟؟ :تايراذلا

 ملا «لتبتيو اهيف ركذي هنم ةيواز مزلو هتيب لخدف «ةيآلا هذه أرقي

 املف ه«َكوُدَعَم اَمَو دفن هلأ يفوإ# : ىلاعت لاق :اهل لاقف «ةمدخلاب هرمأتو «هيلع

 .هيلإ تءاجف ؛ريناند ةءولمم ةينآ تدجوف « اًئيش رمحت تبهذ كيم تسيأ

 لاق امنإ :لاقف ءاذك عضوم يف وه «يعم هرفحت مق ءانقزر اناتأ دق :تلاقو

 نيعتست اهل خأ ىلإ تبهذف «عنتماف ضرألا يف :لقي ملو .ءامسلا يف :ىلاعت

 حيرتسنل هيلع اهنحرطأل هّللاو :تلاقف «براقع ةءولمم اهتدجو اهتحتف املف «هب

 نآلا :لاقف «ريناند تطقسف «هيلع اهتحرطو فقسلا نم ةوك تحتفف «هنم

 70 امو : 97 ءاعَسلأ ىفو## < ٠ يبر لاق ثيح نم يناتأ دق ( معن

 : لوستلا ةيعورشم تابثإ اهنم ذخؤي ىتلا تاياكحلا -'

 حتفي :عمسي باب لكب فقي لئاسلا لاح نسحأ امو » :ةبيجع نبا لاق

 ةثالث نم الإ رطفي الو «ةرصبلا عماجب اًمكتعم "”.هدأ نب ميهاربإ ناكو ...هللا

 .'157(ةرطف باوبألا ىلع بلطي بزغملا ةالص دعب جرخي «مايأ ةثالث ىلإ مايأ

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 015-01١١.

 .41-7/!5/١/5ه:ديدملا رحبلا (؟)

 دالوأ نم ناكو خلب نم «دهازلا يخلبلا قاحسإ وبأ «يلجعلا روصنم نب مهدأ نب ميهاربإ 69

 :رظنا .(ه157) ةنس يفوت «ةميظع تاغلابم اهيف هريثك هرابخأ ءماشلا نكس «كولملا

 .١1/١51:مالعألاو «55 :ص ةيفوصلا تاقبطو ١/2488:بيذهتلا بيذهت

 .778:ص ةيهلإلا تاحوتفلا (5)



 «د ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :تاومألا ءاعد بابحتسا اهنم ذخؤي ىتلا تاياكحلا -5

 نوعفني مهنأو «ةيفوصلا قرطلا خويش روبق نع ةريثكلا صصقلا تكيح

 نم نيمداَملا جاجحلا نأ : تاياكحلا كلت نمو هللا نود نم أوعدف نورضيو

 ىلإ لوصولا نيح قورز ىدل مهحاورأو مهلاومأ نوعدوي اوناك ايقيرفأ لامش
 هصخش يف وأ كلمي اميف ىذأ مهنم اًدحأ بيصي نكي ملو «سلبارط يف هربق

 .'”الاس دوعي ىتح

 شطعلا هب دتشا برغملا ىلإ اًدصاق هدالب نم مدق امل هنأ مهدحأ يكحيو

 دمحأ خيشلا هلابب رطخ ذإ كلذك وه امنيبف «كالهلاب نقيأ ىتح ءارحص يف اًموي
 : تيبلا ركذتو لاق «قورز

 ةعرسب تآ قورز ابأ :دانف ةشحوو قيضو برك يف تنك اذإ

 ترهظ ةروصو الإ رطاخلا مقتسي ملف ؟لاق امو قورز خيشلا نيأ :تلقو

 ىلع يبرع لجرب اذإف «يلإ لصو ىتح برتقي ءيشلا كلذ لعجو ءدعب ىلع يل

 «لمر قورع دنع هبنج ىلإ «لتلا كلذ دنع ءاملا :يل لاقو «يلع ملسف ناتأ

 ناكملا ىلإ تيضمف «هدجأ ملف تفتلاف «ناكملا كلذ نيبتسال رظنأ تلعجف
53 

 . |: هدنع ءاملأ تدجوو

 انلزنو «برغملا ضرأ ىلإ قرشملا ضرأ نم انهجوت امل ١ :مهدحأ لاقو

 هل قورز نأ اندنع ررقت امل هراوج ىف انلعجي نأ قورز ةكربب ىلاعت هللا انلأس ةقرب

 ةنيدم ىلإ انللح نأ ىلإ ةعسو نمأ يف لزن مل «هتوم دعب برغملا يف ايلعلا ديلا
 ." 0 ساف هرف :

 : هتماقإو هرفس ىف هديرمل خبشلا ظفح اهنم ذخؤي ىتلا تاياكحلا -ه

 .51/ : ص ىشايعلا ةلحر ىلإ هازعو «59:ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا 010

 7١5. : ص راكذتلا ىلإ هازعو 27١ :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ 030

 .١7؟ 6 : ص راكذتلا ىلإ هازعو 27١ : ص ةيقورزلاو قورز دمحأ 0



 «دقنثو ضرع » ةيلذاشلا 17

 ةيردنكسالا ىلإ هلسرأ يلذاشلا نسحلا ابأ هخيش نأ يضام مئازعلا وبأ معز

 هَّللاو ١ :هل لاق يلذاشلل عجر املف اًسحو ايود قيرطلا ءانثأ عمسي ناكو «باتكب

 نم كنوظفحي ةكئالملا نم اًقلأ نونامث كب لفكت ىتح يدي نيب نم تجرخ ام

 ينثعب :١ اضيأ لاقو ,")«انيلإ تدعو ةيردنكساإلا ىلإ تلصو ىتح هّللا رمأ

 عمسأ عوج ينباصأ اذإف ...هجئاوح ضعب يف طايمد ىلإ ةيردنكسالا نم خيشلا

 اذإ اذكو «لكأت ام دجت كنيمي نع جرخا يضام اي :لوقي يفلخ نم همالك

 ."0(اًئذع ءامو ءاّئيط اًماعط دجأف تشطع

 : ةدهاجملاو ةيبرتلا يف ةمرحم قرط تابثإ اهنم ذخؤي ىتلا تاياكحلا -5

 قرطلا ةفرعم رداصم نم اًردصم تاياكحلا ةيلذاشلا ةقيرطلا تربتعا

 ةاتف نأ ةبيجع نبا هاكح ام كلذ نمو ءاهتدهاجمو سفنلا ةيبرت يف ةدومحملا

 اًحوتفم اًباب تدجوف ءاسملا لخد ىتح تهاتو قيرطلا تلضف قوسلا ىلإ تبهذ

 هتيب اهلخدأف اهتصق هل تصقف ةيفوصلا نم نيديرملا دحأ تدجوف هيلإ تلخدف
 يف هعباصأ قرحي ديرملا ذخاف ءاهبيصيل هل سوسوي ناطيشلاب اذإف «هدنع تتابو

 حبصلا حبصأ املف «ىرت تنبلاو اهلك هعباصأ قرحأ ىتح رخآلا دعب اًدحاو رانلا

 ." "اهايإ هجوزو هيلع فرعتف اهوبأ ءاج اهلهأ ىلإ تبهذو
 : خيشلل ديرملا ةيلقع مالستسا اهنم ذخؤي ىتلا ةيفارخلا تاياكحلا -

 ,لقعلا هلبقي نأ نكمي يذلا «لوبقملا دح دنع ةيفوصلا تاياكحلا فقت مل

 مهو , لقعلا اهضراع ولو «تالايحتسملاو تافارخلا تابثإ ىلإ كلذ تدعت لب

 .اهتبارغ تناك امهم «ءيش لكل ةلباق ةيفوصلا ةيلقعلا نوكت نأ كلذب نوديري

 تيأر » : غابدلا زيزعلا دبع لاق :تاياكحلا كلت نمو «هلاق دق خيشلا ماد ام

 ,"”:ص رارسألاةرد )١(

 ٠*”2 ١"”. :ص ةيلعلا رخافملا و ء"ا/ل 5”2 :ص رارسألاةرد (؟)

 09٠. /؟:ديدملا رحبلا :رظنا (9)



 ع ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلإ تعجر رهظلا دنع ناك املو ءدعب جورتي مل وهو ىحضلا دنع اًصخش

 «هتعنص يف هماقم ماق دق هنبا تدجوو .تام دق صخشلا تدجوو عضوملا

 هدلو غلبو هل دلوو ءاهدعب جوزت مث ىحضلا دنع جوزتي مل هوبأف «غلب دق نبالاو

 «نيفراعلا لمك نم هنأ :١ ةيفوصلا دحأ نع ىنارعشلا ىكحيو «''”( رهظلا لبق

 مث ءاعب : مل أي : ريثك ” ءاعس هدجتف هيلع اخدت مث ءايدنج هدجتف هيلع احدت «تاروطتلا رشك ناك
 ."'7( اليف هدجتف لخدت

 .40": ص ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا (5)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا «11

 .ىوعدلا هذه دقن :ثلاثلا بلطملا

 :ةيلذاشلا لوق ىلع مهدرو ءىؤرلا يف ةنسلا لهأ جهنم نايب :الوأ
 عامجالاو ةنسلاو باتكلا وه مالسالا لهأ دنع عيرشتلا يف يقلتلا ردصم

 رضخلاو تامانملا ىلع موقت مهتاعيرشت ناف ةفوصتملا دنع امأو «سايقلاو

 قرط تددعت كلذلو «نوعرشم ءالؤه لكف «خويشلاو تاومألاو نجلاو

 لكلف «قئالخلا سافنأ ددعب هللا ىلإ قرطلا :اولاق لب «هتاعيرشتو فوصتلا
 تارابعو ؛ةصوصخم رئاعشو .ءصوصخم ركذو ؛«ةيبرتلل جهنمو ةقيرط خيش

 ,ىصحي ال امو عئارشلاو دئاقعلاو نايدألا فالآ فوصتلاف كلذلو «:ةصوصخم

 .فوصتلا ىمسم تحت اهلكو

 اليلد اهلعجو «ةيمانملا ىؤرلا ىلع دامتعالا ةيفوصلا رداصملا كلت نمو

 ءزج اهنأ ىوعدب «بيغو مولع نم هب يتأي ام لك قيدصتو «هب لمعلا يف اًيفاك
 ةعيرشل فلاخم لوقلا اذهو هيلي يبنلا ةمأ نيب يقابلا يوبنلا يحولا نم

 : يه امنإ «ةيعرشلا ماكحألا نم ءيش اهب تبثي ال ةيمانملا ىؤرلا نإف «مالسإلا

 الو «.ةحيحص ةيعرش ةجح تقفاو اذإ ءاهب سانئتسالا حلصيو «ريذحتو ريشبت

 لوق نالطب نيبتيو «يحو اهنإف «طقف ءايبنألا ايؤر يف الإ اهتمصعب لوقلا حصي
 : ةيلاتلا لئاسملا نايبب ةيلذاشلا

 : ىؤرلا ةقيقح : الوأ

 رجح نبا ركذ دقو ءاهفيرعت يف سانلا فلتخا دقو ءايؤر عمج ىؤرلا

 ايؤرلا لعج نم سانلا نم نأ :انه انينعي يذلاو ءاهفيرعت يف سانلا فالتخا

 ةيلذاشلا لوق وه امك ىؤرلا كلم اهقلخي نأ نود نم حورلا نم ةعبان ةقداصلا

 «ىؤرلا ماسقأ دحأ سفنلا ثيدح نإف .ءباوصلا فالخ وهو «ركذلا قباسلا

 ايؤرلا نأ ىلإ نوبهذي مهنإف ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأو «ىؤرلا لك وه سيلو



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : سفن ثيدح امإو ناطيشلا نم امإو كلملا نم امإ مئانلا ىلع ةدراو

 دبعلا بلق يف ىلاعت ِهَّللا اهقلع تاكاردإ ايؤرلا ١ : يبرعلا نب ركب وبأ لاق

 ءاهتارابعب يأ اهانكب امإو ءاهتقيقح يأ اهئامسأب امإ «ناطيش وأ كلم دي ىلع

 ."'”(رطاوخلا ةظقيلا يف اهريظنو «طيلخت امإو
 ام حيحصلاو ١ :-ىؤرلا يف سانلا لاوقأ ركذ دعب- :''”يرزاملا لاقو

 بلق يف اهقلخي امك تاداقتعا مئانلا بلق يف قلخي هللا نأ ةنسلا لهأ هيلع

 يناث يف اهقلخي ىرخأ رومأ ىلع اًملع اهلعج هنأكف اهقلخ اذإف .ناظقيلا

 وأ ءرسي ام اهدعب عقيف «كلملا ةرضحب ةرات عقت تاداقتعالا كلتو ...لاحلا

 نبا لاقو «"06 ىلاعت هللا دنع ملعلاو ءرضي ام اهدعب عقيف ناطيشلا ةرضحب

 .هلكاشتو هبسانت لاثمأ يف دبعلا اهيري ءاهب لكوم كلم ايؤرللو » :ميقلا

 نع رجزو «يحو يحولا نم ايؤرلا :كلام لاقو ؛هبسحب دحأ لكل اهبرضيف

 ."”( هللا يحوب بعالتتأ لاقو «ملع الب اهريسفت

 : ةنسلا لهأ دنع ىؤرلا ةلزنم : اًيناث

 .يئارلا قدص بسحب اهقدصو «يحولا أدبم ايؤرلاو » :ميقلا نبا لاق
 «ءيطخت داكت ال نامزلا بارتقا دنع يهو ءاًئيدح مهقدصأ ايؤر سانلا قدصأو

 نونمؤملا ضوعتيف ءاهراثآو ةوبنلاب دهعلا دعبل كلذو "الكي يبنلا لاق امك

 .8017 ١7/ :يرابلا حتف )١(
 مالعألا دحأو «ةيقيرفأ دالب مامإ «يكلاملا يرزاملا يميمتلا رمع نب يلع نب دمحم :وه (؟)

 /؟١ :ريسلا :رظنا .(ه075) ةنس يفوت «ملسم دئاوفب ملعملا :هتافينصت نم «نيدهتجملا

 ١١5. /5: بهذلا تارذشو « 6

 ."١/07؟ :يرابلا ستف ()
 17/١. :نيكلاسلا جرادم (84)

 ملسملا ايؤر دكت مل نامزلا برتقا اذإ » :لاق يي يبنلا نأ يقلك ةريره يبأ ثيدح يفامك (5)

 5777: ملسمو :21/١117 يراخبلا هجرخأ 4 اًئيدح مهقدصأ ايؤر مهقدصأو «بذكت

 .ملسمل ظفللاو



 «دقثو ضرع » ةيلذاشلا م

 نع ىنغي ام هتوقو اهرون روهظ يفف ةوبنلا رون ةوق نمز يف امأو ءايؤرلاب

 امو :ليق «تارشبملا الإ ةوبنلا نم .قبي مل » :ِة5 يبنلا لاق دقو ...ايؤرلا

 7( هل ىرت وأ نمؤملا اهاري «ةحلاصلا ايؤرلا : لاق ءهَّللا لوسر اي تارشبملا

 اورأ امل هباحصأل ٍةكَي يبنلا لاق دقو ءبذكت مل نيملسملا ايؤر تأطاوت اذإو

 رشعلا يف تأطاوت دق مكايؤر ىرأ» :لاق رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل

 نم رخاوألا رشعلا يف اهرحتيلف اهيرحتم مكنم ناك نمف ءرخاوألا
 ©2090( ناضمر

 :ىؤرلا ماسقأ : ثلاث

 تعمس :لاق '”"ةداتق يبأ نعف :بذاكلا اهنمو قداصلا اهنم : ماسقأ ايؤرلا

 اًئيش مكدحأ ىأر اذإف «ناطيشلا نم ملحلاو هللا نم ايؤرلا ” :لوقي كي يبنلا

 ."”«هرضت ال اهنإف اهرش نم ذوعتيو ؛تارم ثالث ظقيتسي نيح ثفنيلف ههركي
 ىرشب ةحلاصلا ايؤرف :ةثالث ايؤرلا ١ :لاق هنأ كي يبنلا نع ةريره يبأ نعو

 .©"0(هسفن ءرملا ثدحي امم ايؤرو «ناطيشلا نم نيزحت ايؤرو ءهَّللا نم
 اهنمو .يناسفن اهنمو «ينامحر :اهنم ,فشكلاك ايؤرلاو » : ميقلا نبا لاق

 نم نيزحت ايؤرو هللا نم ايؤر :ةثالث ايؤرلا» :ِِلكَي يبنلا لاقو «يناطيش

 )١( يراخبلا هجرخأ ح:544٠.

 .50١١:ح ملسمو ,«5١١75:ح يراخبلا هجرخلأ (؟)

 57١7/١-55. :نيكلاسلا جرادم (*)

 هلا لوسر سراف وهو ؛كلذ ريغ ليقو «يملسلا يراصنألا ةمدلب نب يعبر نب ثراحلا :وه (4)
 دهاشملا نم اهدعب امو اًدحأ دهشو ءاّردب ههوهش يف فلتخا «كلذب فرعي ناكو هوكي

 .4191/7 :ريسلاو ؛1595 /4 :باعيتسالا :رظنا .(ه٠5) ةنس يفوت ءاهلك

 .١57571:ح ملسمو 251/47/:ح يراخبلا هجرخأ (4)

 (55077) :ح ملسم حيحص 00



 2 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ,''"(مانملا يف هاريف ةظقيلا يف هسفن لجرلا هب ثدحي امم ايؤرو «ناطيشلا

 ."”( ةصاخ هَّللا نم يتلا ايؤرلا وه ةيادهلا وه يذلاو

 سفنلا ثيدح اهنمو «يناطيشلا اهنمو ينامحرلا اهنم ىؤرلا نأ انملع اذإو

 مهنأو «ةيمانملا مهاوعد يف نوقداص مهنم اًريثك نإ :لوقي نمع باوجلا نيبت

 .؟مهايؤر يف نوبذاك مهنإ لاقي فيكف نيحلاصلاو ةباحصلاو ءايبنألا اوأر دق

 سبلتي دق ناطيشلا نأ ىسانت وأ يسن ضرتعملا اذه نأ : كلذ نع باوجلاو

 نم ريثك راصف » : ةيميت نبا لاق امك «مانملا كلذ قدصب هعنقيو .ءروصلا كلتب

 «بئاجعلا نم نيطايشلا هلعفي امو «ناهكلاو ةرحسلل ام نوملعي ال سانلا
 «ةمارك اهنأ نظي هل هذه ترهظ نم راصف «حلاص لجرل الإ نوكت ال اهنأ اونظو

 مث «كلذ هيف نظي مهريغ كلذكو «ءايلوألا ةقيرط يه هتقيرط نأب هبلق ىوقيف

 نم عاونأ يف نيطايشلا تلخدو ....هيلع ضرتعي ال ىلوت اذإ يلولا :نولوقي

 انأو «قيدصلا ركب وبأ انأ :مهدحأ لوقي مونلا يف صخشلا نوتأي ةراتف «كلذ

 هسأر ىلعو حبصيف هسبليو «يل سانلا بوتت تنأو «كخيش ريصأو «يل كبوتأ

 دقو «ناطيشلا هنأ ملعي الو ءهءاج يذلا وه قيدصلا نأ كشي الف ءهسبلأ ام

 هرعش صقي ةراتو «ماشلاو ةريزجلاو قارعلاب خياشملا نم ةدعل اذه لثم ىرج

 كشي الف «نالف خيشلا انأ :لوقي ةراتو ءاصوصقم هرعش دجيف حبصيف مونلا يف
 0 هرعش صقو هءاج هسفن خيشلا نأ

 .؟اًيحو ايؤرلا ىمست له :اًعبار
 ينعي اذهو «ةوبنلا ءازجأ نم ءزج اهنأ ةحلاصلا ايؤرلا ىلع عراشلا قلطأ

 ال ءزجلا اذه نكل -يتأيس امك ةيميت نبا كلذب حرص دقو - يحولا نم ءزج اهنأ

 .هجيرخت قبس )1١(
 17/١. :نيكلاسلا جرادم (0)

 7/١7 51١. :ىواتفلا عومجم رف



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا تا

 ىلإ ايؤرلا تفرص دقو ءهوجولا ضعب يف هماقم موقي أمنإ لب .هوجولا عيمج

 (7١فاك اذهو «ةراذنلاو ةراشبلا

 هللا هيقلي ام نإف ١ :لاقف «يحولا نم اهنأب عضوم يف ةيميت نبا حرص دقو
 كلذكو ء.هللا يحو نم يه ةلداعلا ةقداصلا تاماهلالا نم نينمؤملا بولق يف

 هديري يذلا ىنعملا انه ديري ال ةيميت نباو «''”«مانملا يف هايإ مهيري ام

 ةرات و هللا نم نوكي ةرات مانملا نإف ١ :هيف لاق رخآ هل مالك ةلالدب «ةيفوصلا

 «ةظقيلا يف يقلي ام اذكهو «ناطيشلا نم نوكي ةرات و ءسفنلا نم نوكي

 سيلو ...اًيحو ءايبنألا ايؤر تناك اذهلو «مانملا و ةظقيلا يف نوموصعم ءايبنألاو

 نوكي ءيش هبلق يف يقلأ نم لك سيل كلذكف ءاّيحو تناك ايؤر يأر نم لك

 يذلا يلصملاك «همون يف اهنم لمكأ هتظقي يف هسفن نوكت دق ناسنالا و ءاّيحو

 لاح يف هيلإ يحوي ال اذاملف مونلا لاح يف هيلإ يحوي نأ زاج اذإف «هبر يجاني

 نأ دحأل سيل نكل «لحنلا ىلإو نييراوحلا و ىسوم مأ ىلإ يحوأ امك «ةظقيلا
 ليلدب الإ مانملا يف الو ةظقي يف ال يحو هنأ هسفن يف عقي ام ىلع لوقلا قلطي

 دقف :تلق «"”« ملعأ هَّللا و سانلا ىلع بلاغ ساوسولا نإف «كلذ ىلع لدي

 ؟ةقداص هتيؤر نأب مزجي يذلا نم نكل «يحولا نم ايؤرلا نأ ىري خيشلا نأ نيبت

 «حيحص ريبعت ىلإ جاتحت دقف ةقداص تناك اذإ مث ؛؟اهب سبلتي مل ناطيشلا نأو

 اهنأ هايؤر ىلع دحأ قلطي نأ خيشلا عنم اذلو «هريبعت قدصب مزجي دحأ الو

 باجأ ليصأتلا اذه لثمبو وكي يبنلا الإ كلذ قلطي نأ عيطتسي الو «يحو

 نوكت نأ اهطرش نم ةوبنلا ءازجأ نم ءزج يه ىتلا ايؤرلا نإف » :لاّمف يبطاشلا

 )١( :رظنا الاعتصام:١/77.

 ىراتملا عومجم حره : 7/6 .

 ىرواتفلا عومجم ره : /ا١١/ 077.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ال دقو رفوتت دقف «هيف رظني امم طورشلا لوصحو .حلاصلا لجرلا نم ةحلاص

 «سفنلا ثيدح ىلإو «ناطيشلا نم وهو ملحلا ىلإ ةمسقنم يهف اضيأو ء«رفوتت
 ءاهب مكحي ىتح ةحلاصلا نيعتت ىتمف «طالخأ ضعب ناجيه ببس نوكت دقو

 دعب مكحب ىحو ديدجت نوكي نأ كلذ ىلع اًضيأ مزليو !؟ةحلاصلا ريغ كرتنو

 .''"( عامجالاب هنع يهنم وهو هلك يبنلا
 :ىؤرلاب لمعلا مكح :اًسماخ

 اهيف كرتشي يحوو «ةوبنلا ءازجأ نم ءزج ىؤرلا نإ اولاق ةيلذاشلا نأ قبس

 ثيدحب اولدتساو «بويغلا ىلع عالطالاو اهب لمعلا عرشيو «يبنلاو يلولا

 ةتس نم ءزج نمؤملا ايؤر» :ِةي هّللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع
 :هوجو نم لالدتسالا اذه نع باوجلاو «'''(ةوبنلا نم !ًءزج نيعبرأو

 ١- يوبنلا يحولا ءازجأ نم ءزج ايؤرلا نأ ىلع لدي ال ثيدحلا :

 ءزج حلاصلا ايؤر نأ ثيدحلا اذه نم ليختي ال ١ : يقارعلا نيدلا نيز لاق

 اللا ءايبنألا قح يف ةوبنلا ءازجأ نم يه امنإ ايؤرلا نإف «ةوبنلا ءازجأ نم

 ءزج ءايبنألا ريغل لصحي نأ نكمي الو «ةوبنلا ءازجأ نم مهريغ قح يف تسيلو
 .ءايبنألل ةعقاولا ايؤرلا هبشت حلاصلل ةعقاولا ايؤرلا نأ ىنعملا امنإو «ةوبنلا نم

 قيرط ىلع ةوبنلا ءازجأ نم اهنأ قلطأف «ةوبنلا ءازجأ نم ءزج مهقح يف يه ىتلا
 ,206 هيبشتلا

 نأ مدقت امل كلذك سيلو «ةوبن ايؤرلا نأ ءانثتسالا رهاظ ١ : رجح نبا لاقو

 .هل هفصو توبث مزلتسي ال ءيشلا ءزج نأل وأ «ةوبنلاب ايؤرلا رمأ هيبشت دارملا

 .نذأ هنأ :لاقي الو ءاثذؤم ىمسي ال هتوص اًعفار هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاق نمك

 6 : ماصتعالا 20(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «

 ىمسي ال مئاق وهو نآرقلا نم اًئيش أرق ول اذكو «ناذألا نم اًءْزج تناك نإو

 ظ .7( ةالصلا نم !ًءزج ةءارقلا تناك نإو ءاّيلصم

 ةافو دعب اًدوجوم لاز ال ةوبنلا ءازجأ نم ءزج نأ مهلوق ىلع مزلي -"

 : هيَ لوسرلا

 ال لَك لوسرلا ىلع لزنملا يحولا ءازجأ نم ءزج كانه نأ مهمالك ىلع مزلي

 لاق لاق كلام نب سنأ نعف «صوصنلل فلاخم اذهو «هتافو دعب اًدوجوم لاز

 ( يبن الو يدعب لوسر الف «تعطقنا دق ةوبنلاو ةلاسرلا نإ » :ّه هّللا لوسر

 هَّللا لوسر اي :اولاقف «« تارشبملا نكل » :لاقف «سانلا ىلع كلذ قشف لاق

 كلذ لدف «*""« ةوبنلا ءازجأ نم ءزج يهو ملسملا ايؤر ١ :لاق ؟تارشبملا امو

 هنأل هيلي يبنلا ةافو دعب دوجو ءايبنألاب صاخلا يحولل سيلف «عطقنا يحولا نأ

 .اًعرش دودرم اذهو «هدعب ةوبن تبثي نأ همزلل هللا لوسر دعب يحولا تبثأ ول

 : ءايلوألا ايؤرو ِدِْلَي يبنلا ايؤر نيب قيرفتلا -"

 نم مهريغ ايؤر امأو «هقيدصتو «هب لمعلا بجي عيرشت يحو ءايبنألا ايؤر

 اهب لمعلا بجي الو ءاهتحصب عطقي ال تارشبم يهف ةقداص تناك نإف ءايلوألا

 ءاهب مزجلا زوجي ال ءايبنألا ريغ ايؤر نأ ىلع ةلادلا ءاملعلا صوصن ضعب هذهو

 :اهقيدصت الو

 ال هنأ الإ .ءقدصت دقو بذكت دقف ءايبنألا ريغ ايؤر امأو » :مزح نبا لاق

 عوطقم اهلك اهنإف ءايبنألا اشاح «هتحص روهظ دعب الإ هنم ءيش ةحص ىلع عطقي

 ."!( هتحص ىلع

 701 : يرابلا حتف 000

 : يذم رتلا ننس حيحص :رظنا .دانسالا حيحص : ينابلألا لاقو 27117 :ح يذمرتلا ننس 00

 .؟ هم

 ) )0:لصفلا 9/ 19١.



 ا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو ىقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اذهو «ناطيشلا نم ةموصعم اهنإف «يحو ءايبنألا ايؤرو » : ميقلا نبا لاقو

 ءايؤرلاب مالسلا امهيلع ليعامسإ هنبا حبذ ىلع ليلخلا مدقأ اذهلو «ةمألا قافتاب

 ءاهب لمعي مل الإو هتقفاو نإف «.حيرصلا يحولا ىلع ضرعتف مهريغ ايؤر امأو

 كلذك تناك ىتم :انلق ؟تأطاوت وأ ةقداص ايؤر تناك اذإ نولوقت امف : ليق نإف

 ىلع ةهبنم وأ «هيلع ةهبنم «هل ةقباطم الإ نوكت ال لب ,يحولل اهتفلاخم لاحتسا

 ىلع ايؤرلاب هبنتيف «هيف اهجاردنا يئارلا فرعي مل همكح ىف ةصاخ ةيضق جاردنا
 2076 كلذ

 لامعألا ذخأ يف اودنتسا موق اًجاجتتحا ءالؤه فعضأو ١ :يبطاشلا لاقو

 «حلاصلا لجرلا اًنالف انيأر :نولوقيف ءاهببسب اوضرعأو اولبقأ و «تامانملا ىلإ

 مسرب نيمسرتملل اًريثك اذه لثم قفتيو ءاذك اولمعاو ءاذك اوكرتا :انل لاقف

 ...فوصتلا

 نأ الإ «لاح ىلع اًعرش اهب مكحي ال ءايبنألا ريغ نم ايؤرلا نأل ءأطخ وهو
 ءاهاضتقمب لمع اهتغوس نإف «ةيعرشلا ماكحألا نم انيديأ يف ام ىلع ضرعت

 امأو «ةصاخ ةراذنلاو ةراشبلا اهتدئاف امنإو ءاهنع ضارعالاو اهكرت بجو الإو

 ."""(الف ماكحألا ةدافتسا

 درجم ىلع اهتابثإ يف اهباحصأ دنتسا ىتلا عدبلا ضعب ىلع ةيميت نبا در دقو

 قولخ هيف ناكم ميظعت زوجي له لئاسلا لوق امأو» :لاقف ةيمانملا ىؤرلا

 ةنكمألا هذه لثم ميظعت لب :لاقيف «؟هدنع يؤر ِةلَك يبنلا نوكل نارفعزو

 انيهن نيذلا «باتكلا لهأ لامعأ نم وه كلذ لجأل تارازمو دجاسم اهذاختاو

 اهرثكأ وأ نيملسملا رايد نم ريثك راصل بابلا اذه حتف ولو ...اهيف مهب هبشتلا نع

 ىلإ ءاج دقو مانملا يف هع يبنلا نوري نولازي ال مهنإف «تارازمو دجاسم



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ا

 ."'0«ةريثك اًرارم هاري نم مهنمو «مهتويب

 نيبو «كلذ بذك ةرهاقلاب َقِإَك نيسحلا ربق نأ ىوعد ةيميت نبا شقان املو

 :لاقف :اهب قلعتي ال تامانملاو «تامانملل نوكرلا كلذ يف مهدنتسم نأ

 دجو هنأ وأ ءاّمانم ىأر هنأ ىعدي نأ ءالؤه نم دحاولا هيلإ دنتسيام بلاغو»

 اهرثكأ لب اهنم ريثكف تامانملا امأف ...هنكاس حالص ىلع لدت ةمالع ربقلا كلذب

 تامانم ىأر هنأ يعدي نم قارعلاو ماشلاو رصمب اننامز يف انفرع دقو ءبذك

 ءابذاك نوكيو «كلذ وحنو يبن رثأ هيف نأ وأ «يبن ربق هنأ عاقبلا ضعبب قلعتت

 نوكي دقف هقدص ريدقتبو ءاّبذاك نوكي ام ابلاغ مانملا يئارف ءرشتنم ءيشلا اذهو

 ال اهتحص ىلع لدي ليلد ال يتلا ةضحملا ايؤرلاو «ناطيش كلذب هربخأ يذلا

 هنأ ِةكَو يبنلا نع حيحصلا يف تبث دق هنإف «قافتالاب ءيش اهب تبثي نأ زوجي

 نم ايؤرو .هسفن ءرملا هب ثدحي امم ايؤرو هللا نم ايؤر :ةثالث ايؤرلا ١ :لاق

 اهنم عون لك زييمت نم دبالف «ةثالث عاونأ هتحت ايؤرلا سنج ناك اذإف «« ناطيشلا
 ."'70 عون نع

 : نيقباسلا نع ةلوقنملا ةيمانملا تاياكحلا نم فقوملا : اًسداس

 .اهب اولمعو مهريغو مهخويشل تلصح يتلا ىؤرلا نم هنوركذي ام امأو

 :باوجلاف

 ىلع ماكحألا سسؤت الو «دحأ ىلع ةجح دحأ لعف وأ لوق يف سيل هنأ

 : هيلو كلام مامالا لاق ,موصعملا يبنلا الإ دريو همالك نم ذخؤي لكف «كلذ

 ." (كي يبنلا الإ كرتيو هلوق نم ذخؤيو الإ كي يبنلا دعب دحأ سيل ١
 لئاضفلا ركذ :اهب مهسفنأ اولغشأ يتلا ىؤرلا تاعوضوم رثكأ نمو

 ١1-1١0. 5 /9ا :ىواتفلا عومجم (0)

 .:ةم-غهال /"١ا/ : ىواتملا عومجم 2

 .8/”8:ريسلا (*)



 « ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .خيشلا ةيالو نايبل اًيفاك اًردصم ايؤرلا نوكتف .مهخويشل ةبوسنملا بقانملاو

 فقومو «عرشلا نم هفقومو «هتريس ىلإ رظنلا نود نم ؛هتقيرط ةحص وأ
 روتكدلا قلع دقو «كلذ يف مهنع صوصنلا ضعب ركذ قبس دقو ؛هنم ءاملعلا

 مل هل هترصن نأ نيبو «يلازغلا ىلع ءانثلا يف يلذاشلا ايؤر ىلع ''”كرابم يكز

 .ةيفوص هبش وأ ةيفوص اوناك هيرصانم نإ لاقو «ةيملعلا لئاسولا ىلع دمتعت
 ءاملع اوناكف يلازغلا موصخ امأ «ةصاخلا مهلئاسوب هنع عافدلل اوقاسناف

 : كلذ يف لوقيو «لوقعملاو لوقنملا نم ةجحلاب ةجحلا اوعرق ؛ةعيرشلا

 ابأ دجن «نايذهلاو طلخلاب هيمري -ةيميت نبا ذيملتو هيقفلا -ميقلا نبا دجن انيبف )

 حلاصلا فلسلا ىلإ انرظن اذإو "'”(هايؤر ةليسوب هنع عفادي يلذاشلا نسحلا

 : اهب نوثرتكي ال مهاندجو مهلئاضف ركذ يف تامانملا مهل لقني نمم مهفقومو

 انأ :لاق «مانملا يف يئر هّنِإ هل ليق اذإ "”نايفس ناك ١:لبنح نب دمحأ لاق
 يتلا تامانملا يبهذلا دروأ املو 10( تامانملا باحصأ نم يسفنب فرعأ

 ريرقت جاتحي نمم هللا دبع وبأ سيلو » :اهدعب لاق : لبنح نب دمحأ يف تءاج

 اذإ اميسالو نمؤملا رست ءهّللا دنج نم دنج اهنكلو «تامانم ىلإ هتيالو
 ( ترتاوت )6(

 يف ملعتو ءرصمب ةيفونملاب دلو «مظان ءرئان «بيدأ «كرابم نب مالسلا دبع نب يكز :وه ()
 ءرصمب سيردتلاب لغتشاو «ةيرصملا ةعماجلا نم بدألا يف روتكد بقل زرحأو ءرهزألا

 ةئس ةرهاقلاب يفوت «قالخألاو بدألا يف يمالسإلا فوصتلا :ةريثكلا هتافلؤم نم «دادغبو

 .51 /7 :مالعألاو 24/٠١ : نيفلؤملا مجعم « :رظنا .هاال١

 .116 : ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :رظناو 2707 : ص يلازغلا دنع قالخألا (0)

 دحأ «ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ هّللا دبع وبأ يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس :وه ()

 ةنس ت ؛ملعلاو دهزلاو عرولاب فصو ؛هنامز يف قارعلا لهأ مامإ ,نيدهتجملا ةمئألا

 15١/١. :بهذلا تارذش ١١١/5« بيذهتلا بيذهت :رظنا. ه١

 .507؟ / :ريسلا (5)

 ) )9:ريسلا ١١/07".



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «ئ 7

 :ةيلذاشلا لوق ىلع مهدرو ءتاياكحلا يف ةنسلا لهأ جهنم نايب :ادنات

 ] : تاياكحلاو صصتقلا ةلزنم

 اهنم ذخؤي يتلا ةحيحصلا تاياكحلاو صصقلاب نآرقلا صوصن تءاج

 4 كدر هد تنام ل نأ ني دلع شن الو ىلاعت لاق «ةظعلاو ةربعلا

 مهيب أوُنَماَء ُهَيْنِه ْعبَتِإ ّيحْلأي مُهَأَبَت َكِيَلَع صفت نحن :لاقو ١١١[« :دوه ةروس]

 امي صصقلا نس كَ صفت نه :لاقو «[١:فهكلا ةروس] ىذه مهئدرَو
 تسلفكلا لمس رع ١ نس لحج ١ ميسر

 .[* : فسري ةروس] ترفل نمل لَم نم تنكح نإَو َناَءْرُقْلا اذنه َكَيلِإ آَنئَحِيأ

 هللا صق امنإو» :لاقف . ىلسملا ىلع صصقلا هذه ةدئاف ةيميت نبأ نيب لق

 سيقنو «مهلاحب انلاح هبشنف ءانل ةربع نوكتل ممألا نم انليق نم صصق انيلع

 نم نمؤملل ناك امب هبش نيرخأتملا نم نمؤملل نوكيف ءاهلئاوأب ممألا رخاوأ

 قفانملاو رفاكلل ناك امب هبش نيرخأتملا نم قفانملاو رفاكلل نوكيو «نيمدقتملا
 صصق لمجأو «ةلصفم فسوي ةصق صق امل ىلاعت لاق امك «نيمدقتملا نم

 اًنيِرَح َنك اَم ْببلَأْلا يبْوأَي ُهَرَبِع ْميِمَمَص ىف تك َدّقْلط :لاق مث ءايبنألا

 تسيل باتكلا يف ةروكذملا صصقلا هذه يأ «[١١١:فسوي ةروس] 4 ىَرْفي

 ريسلا نم بورحلا يف ركذي ام وحنك «ةبوذكملا صصقلا نم ىرتفي ام ةلزنمب

 .ةبوذكملا

 د يف ّنِإ 69 ةوألاو وكلا لك ُهَنَأ هَدَأَتاٍِ : نوعرف ةصق ركذ امل ىلاعت لاقو

 كادعأ هم دمحم انين ريس يف لاق «[178-17 : تاعزانلا ةروس] #4 شحم نمل ٌهربعل

 7 سو هر ظل ديما ءد
 ملأ ليس ف ُلِيَنعَت ُهَكِف اقتل ِنيََكِف ىف هياء مكَل ناك ٌدَق» :اهريغو ردبب

 . عرس سس ا 5 لا ريك 0لا 5

 ىف كلإ ةآَكي نم وِرْصَسب ُدْيَوُي ُهَلأَو نيمْلا فأت ْرِهْيَبْنَم مُهَتْوَرِي هْؤلَك اَرْكَْو

 لاوحأب ربتعن نأ انرمأف ...[17:نارمع لآ ةروس] « ٍرْسَصْبَأْلا لودي ٌهَرَبِفَل كلو

 ."'"( ممألا نم اهلبق نممو ةمآلا هذه نم انيلع نيمدقتملا

 )١( :ىواتفلا عومجم 475-475/78.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةايح نع تدرو يتلا : يه ةعفانلاو ةحودمملا تاياكحلاو صصقلاو :تلق

 متهت نكت ملو «ةدهاجمو ةدابع نم هيلع اوناك ام تكحو «حلاصلا فلسلا

 قوف هتعفرو يلولا يف ولغلا الإ اهئارو نم سيل يتلا تافارخلاو قراوخلاب
 نم عونلا اذه حدم يف فلسلا صوصن نمو «هل ةيبوبرلا تافص ةبسنو سانلا

 : يلي ام تاياكحلا

 .هقفلا نم يلإ بحأ مهنساحمو ءاملعلا نع تاياكحلا » : ةفينح وبأ لاق

 لزنت نيحلاصلا ركذ دنع» :"''ةنييع نب نايفس لاقو «''"«موقلا بادآ اهنأل
 2(« ةمحرلا

 دنج تاياكحلا :لاقف ؟تاياكحلا ةاراجم يف نيديرملل ام :دينجلا لئسو

 كلذ يف كل لهف :هل ليقف .يديرملا بولق اهب يوقي «ىلاعت هللا دونج نم
 00 سار مور لبو .2
 ام ٍلْسْرلا ءاَنَأ ْنِم َكْيلَع صْقَن الكرإ» : ْْبَو هلوق ءمعن :لاقف ؟دهاش هب تبلشن

 17١[00", : دره ةروس] 4

 : تاياكحلاو صصقلا ضعب نم فلسلا ريذحت
 نع ءاج دقف «تاياكحلاو صصقلاب مهمامتها ليئارسإ ينب كاله ببس

 ببس نأ ىلع لدف ''”«اوصق اوكله امل ليئارسإ ينب نإ » : لاق هنأ ِهَكك يبنلا

 يذلا عفانلا ملعلاو هقفلا نود تاياكحلاو صصقلاب مهظاعو مامتها مهكاله

 كلذ اولعف امل «حلاصلا لمعلا ىلع كلذ مهلمحيف «مهنيدب سانلا فرعي

 ) )1١بيرقتو كرادملا بيترت المسالك:١/5.

 مالسالا ةمئأ دحأ ؛« يكملا يفوكلا دمحم وبأ «يلالهلا نارمع يبأ نب ةنييع نب نايفس :وه (؟)

 .5١1//1:بيذهتلا بيذهتو «555/48:ريسلا :رظنا .(ه194١) ةنس يفوت «ةنسلا ظافحو

 .57 ص ةدارإلا باب يريشقلا ةلاسر (*)

 ١/ :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلاو 27705 :ح 4٠١« /5 :ريبكلا مجعملا يف ىناربطلا هجرخأ (4)

 .هقيثوت ىلع رثكألاو ىدنكلا حلجألا ىف فلتخاو نوقثوم هلاجر :لاقو 4٠١: :ح 48

 :١58١ «؟55 / 5 ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هنسحو



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا «ياز

 مهظعو يف مهمالك لج نيذلا اننامز صاصق نم ريثك نأش وه اذهو ءاوكله
 .'"”تايفوصلا و قئاقرلا و تايليئارسالا لوح

 صاصقلا نم ريذحتلا يف فلسلا نع ةريثكلا راثآلا تدرو دقو

 : مهتاياكحو

 دقو 2" "© صاصقلا اوسلاجت ال »:لاق ''”يملسلا نمحرلا دبع يبأ نعف

 مأ تاياكحلا يه له «صوصنلا هذه يف صصقلا نم دارملا يف ءاملعلا فلتخا

 اذهل نأ ملعا ١ :لاقف يزوجلا نبا فالخلا اذه ثحب دقو «ريكذتلاو ظعولا

 .ظعاوو ءركذمو «صاق :لاقيف ءظعاوو «ريكذتو .ء.صصق :ءامسأ ةثالث نفلا

 ءاهل حرشلاو ءاهنع ةياكحلاب ةيضاملا ةصقلا عبتي يذلا وه :صاقلاف

 ال اذهو «نيضاملا رابخأ يوري نمع ةرابع بلاغلا يف اذهو ءصصقلا كلذو

 ءادتقاو ءرجدزمل ةظعو ربتعمل ةربع نيقباسلا رابخأ داريإ يف نأل ءهسفنل مذي

 نأ :اهدحأ :ءايشأ ةتس دحأل صصقلا فلسلا ضعب هرك امنإو «عبتمل باوصب

 لوسر دهع ىلع نكي مل ام اوأر اذإ اوناكف «عابتالاو ءادتقالا ىلع اوناك موقلا

 .هوركنأ ِدِلك ِهّللا

 نع لقني ام اًصوصخ «هتحص ردني نيمدقتملا رابخأل صصقلا نأ : يناثلاو

 .ليئارسإ ينب

 ةياورو «نآرقلا ةءارق نم مهملا نع لغشي كلذب لغاشتلا نأ :ثلاثلاو

 .نيدلا يف هقفتلاو «ثيدحلا

 )١( :ح . 478 /؟ :ينابلألل ةحيحصلا ةلسلسلا :رظنا 15181.

 ىور «تبثلا ةقثلا يفوكلا ئرقملا يملسلا نمحرلا دبع وبأ «ةعيبر نب بيبح نب هللا دبعوه 2(؟)
 مالعأ ريس :رظنا .ه85 ةنس يفوت «ةنس نيعبرأ نآرقلا أرقأ «مهريغو يلعو نامثعو رمع نع

 .199 :ص بيذهتلا بيرقتو 2779/57/5 :ءالبنلا

 صوصنلا نم اًريثك يطويسلا قاس دقو «775 : ص صاصقلا ثيداحأ نم صاوخلا ريذحت 226*)

 .صاصقلا ثيداحأ نم صاوخلا يذحت هباتك يف



 2 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نع ىفكي ام ةظعلا نم ةنسلا يفو .ءصصقلا نم نآرقلا يف نأ :عبارلاو

 .هتحص نقتي ال امم هريعغ

 .ماوعلا بولق دسفي ام مهصصق يف اولخدأف اوصق اًموق نأ : سماخلاو

 نم نوزرتحي الو «باوصلا نورحتي ال صاصقلا مومع نأ :سداسلاو

 .ههرك نم صصقلا هرك اذهلف .«مهاوقتو مهملع ةلقل ءأطخلا

 .هركش مهثحو «مهيلع لجو زع هللا معن قلخلا فيرعت وهف :ريكذتلا امأو

 ناذهو «بلقلا هل قري فيوخت وهف :ظعولا امأو «هتفلاخم نم مهريذحتو

 ."'"(هانركذ ام قيقحتلاو ركذملا مسا صاقلا

 نيذلا صاصقلا » :لاقف ماسقألا نع باوجلا يف دمحأ مامإلا لصف دقو

 نيذلا ءالؤه امأف «ثيدحلا قدصو ةين مهلو فيوختلاو رانلاو ةنجلا نوركذي

 نا هآرأ الف ثيداحألاو رابخألا عضو نم اوثدحأ

 حيحصلا اهنم نيرخأتملاو نيمدقتملا نع تدرو يتلا صصقلاو تاياكحلا

 تلبق امدنع ةيفوصلا قرطلا تلض لصألا اذه لامهإ ببسبو «بوذكملا اهنمو

 ىلإ مسقنت تاياكحلا نأ باوصلاو «مهبتك يف درو وأ «مهخويش نع درو ام لك

 : نيمسف

 : ةحيحصلا صصتقلاو تاياكحلا :لوألا مسقلا

 .ةعيرشلا

 )١( صاصقلا ثيداحأ نم صاوخلا ريذحت ص:59؟7-771١.

 :ةيعرشلا بادآلا (؟) 7/ 17.



 : ةلطابلا صصقلاو تاياكحلا :يناثلا مسقلا

 لصح كلذك ةعونتم . ضارغأل ِةِكَك يبنلا ىلع بذكلا لصح امك هنإف

 ىلع اوبذك نيذلا نإف «حلاص وأ دساف دصقب ءاوس «هتمأ نم هريغ ىلع بذكلا

 نيحلاصلا دابعلا نم مهضعب ناك لب «نيدلا ءادعأ نم مهلك اوسيل ِةِككَك يبنلا

 هتين تناك مهضعبو «ىلاعت هللا ىلإ نوبرقتي لمعلا اذهب مهنأ اوبسح نيذلا

 ينئا كي هللا لوسر ىلع ةقدانزلا تعضو » :')ديز نب دامح لاق «نيدلا داسفإ

 ثيدح يف دراولا ديعولاو مذلا يف نولخاد ءالؤه لكو 2” ثيدح فلأ رشع

 نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم ىلع بذك نم » :لاق هلي ىبنلا نع هَ ةريره ىبأ
 ١ ١ ©« راغلا

 : عاونأ مسقلا اذه يف تدرو يتلا تاياكحلاو

 هلخد عونلا اذهو «بذكلا اهلصأ يتلا ةيفارخلا تاياكحلا :لوألا عونلا

 : نيهجو نم بذكلا

 :دمعت نودب بذك نم :لوألا هجولا

 مهضعب نإف .,بذكلا دمعتي نمم ةبوذكملا تاياكحلا لقني نم لك سيلف

 نع بيغي ةلاح ىلإ لصي دق ضعبلا نأ عنمي ال اذه نكل «حالصلاب فوصوم

 ام ببسب «ةيوس ةيسفنو ةيلقع ةلاح يف اوسيل اهباحصأ نأ ىلع لدي امم .هلقع

 لطابلا نونظيف «ةيناطيشلا تاسبلتلاو ءسواسولاو تامهوتلا نم هيف اوعقو

 ذنم ةرهاظ تناك لاوحألا هذهو ءةملسملا رومألا نم هنأ ىلع هنوقوسيو ءاّمح

 خيش «ليعامسإ وبأ «يرصبلا مهالوم «ءيمضهجلا يدزألا مهرد نب ديز نب دامح :وه )١(

 ةتسلا ةمئألا هثيدح جرخو «ىمعلا هيلع أرط اًريرض ناك «ظافحلا نم ءهرصع يف قارعلا

 .4/7 :بيذهتلا بيذهت 5//2751:ءايلوألا ةيلح :هتمجرت يف رظنا .ه79١1 ةنس ت

 .7 :”١7 ص صاصقلا ثيداحأ نم صاوخلا ريذحت (؟0)

  0١:حملسمو ء : ح يراخبلا هجرخأ ”.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نيب ةرجهلل رشاعلاو عساتلا نيئرقلا يف ترثك اهنكل فوصتلا ةأشن
 .'7ةفوصتملا

 هللا ءاطع نبا ربق راز هنأ ىكح مامهلا نبا نأ كلذ ىلع ةلثمألا نمو

 قس ْمُهْنِمهص :هلوق ىلإ لصو ٍىتح دوه ةروس هدنع أرقف» :يردنكسلا

 «لامك اي :لاع توصب ربقلا نم هّللا ءاطع نبا هباجأف ٠١0[ :دوه ةروس] «ٌديِصَسَو

 ."' 76 كانه نفدي نأ ىصوأف «يقش انيف سيل

 «ةفولأم ريغ ةيسفن لاوحأ هيرتعت هنأ دجن مامهلا نبا ةريس ىلإ عوجرلا دنعو

 امك دراولا هيتأي ناكو » : يطويسلا هنع لاق امك «هسفنب هروعش نع اهعم بيغي
 نأ يطويسلا ركذيو « سانلا ةطلاخم لجل «ةعرسب هنع علقي هنأ الإ ةيفوصلا يتأي

 هنع علقأ مث «سانلا بطاخي ذخأف لحاسلا ىلإ اًعرسم جرخف ةرم هاتأ دراولا

 ."7( هتلعف امم ءيشب رعشأ مل ينإف يلع ذخأت ال » :هبحاصل لاقف دراولا

 :اذمعتم بذكي نم : يناثلا هجولا

 نبا لاق «ةددعتم دصاقمل ةياكحلا ةغايص يف بذكلا نودمعتي ءالؤهو

 .لوصولا لهأ نم هنأو حالصلاو نيدلا يعدي سانلا نم اًريثك نإ :'*”جاحلا

 ىلإ ريشي كلذ عم وهو همالك اهب زرطيو رباكألا نم مدقت نم تاياكحب ىتأيو

 نم هل لصح هنأ معزي مهضعبو ءافرط كلذ نم هدنع نأو «هلاح ناسلب هسفن

 .لصاح رمألا كلذ

 نم اهقلتخي يتلا يئارملاو تاياكحلا فينصت ىلع ةردقلا هل نم مهنمو

 .817 : ص خورف رمعل مالسإلا يف فوصتلا رظنا )١(
 ٠١. /9:ةيردلا بكاوكلا (9)
 ./ : ص ةاعولا ةيغب ىلإ هازعو 2/7 : ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا 6)

 يف كراشم ملاع «جاحلا نباب ريهشلا «يسافلا «يردبعلا دمحم نب دمحم نب دمحم :وه (64)
 شرت «ةرمص ركل يف هرصب فكو «جحو رحم عدقو ؛ اهي مقفتو سافي داو ؛مولعلا ضعب

 .١١/584:نيفلؤملا مجعمو ءالم //: مالعألا : رظنا .(هال”/) ةنس ةرهاقلاب



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ْ ا

 هاوعدو ةئرجت نم مهضعب هب يلتبا ام -ىلاعت هّللاب ذايعلاو - اميس ءهسفن ءاقلت

 يعدي مهضعب لب .هاهنو هرمأو هبطاخو هيلع لبقأ هنأو «مانملا يف ِهِكَي يبنلا ايؤر

 كلذ هل عقي نم لقو «قيض باب اذهو «ةظقيلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هتيؤر

 ] ."7(... رمألا

 اوعدف » :لوقيف هرصع يف خويشلا دحأ ذيمالت نع مهل لاثم قورز ركذيو
 لاحلا مهب رجنا ىتح «دحلا نع اًبجراخ اًسفانت هيف اوسفانتو «قلخلا ماوع هيلإ

 دوجو ىلع كلذب نولماحتي باحصألا راصف ...دالبلا يف مهباحصأ اولسري نأ

 ام ىلع موقي نمم خيشلا نأل نوريشيو «تاماركلا نع رابخألا يف بذكلا

 «نكمتم فيرصت بحاص هنأو «فورحلاو ءايميكلا ملع نم ضارغألا هب قلعتت

 قيرطلا عاطق ىتح ءدحأ لك لوبق ىلع صرحلا دح ىلإ رمألا مهب ىهتناو
 ."' 0 هيلع مه ام ىلع اًرارقإ

 نم سيبلت اهنكل «حيحص اهلصأ يتلا صصقلاو تاياكحلا :يناثلا عونلا

 ىلع اهركذيف «ىلاعت هللا نم دبعلا اهنظيف مدآ ينب ءاوغإل هنم ةناعإو «ناطيشلا

 .ةمارك اهنأ

 اهلخد نكل «لوبقم حيحص اهلصأ يتلا صصقلاو تاياكحلا : ثلاثلا عونلا

 .ةيعرشو ةيدقع تافلاخم ىلع تلمتشاف «ةلقنلا نم تادايزلا يف بذكلا

 :تاياكحلا يف بذكلا ةيناكمإ

 لعف امك ةمصعلاو سيدقتلا ةفص فوصتلا خويش صوصن فلسلا طعي مل

 مهتاياكح نم ا!ورذحو «بذكلا اهيف عقي نأ اوزاجأ لب «ةيفوصلا قرطلا عابتأ

 : كلذ يف مهصوصن نمو «ةعيرشلل ةفلاخملا

 «تيملا ءاعد بابحتسا يف تاياكحلا نوعضي نيذلا نع - ةيميت نبا لاق

 .167؟ /":لخدملا )1١(

 .5١١:ص ديرملاةدع (؟)



 1١« 7 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةندسلا دنع اذهب ةقلعتملا تاياكحلا دجت ام رثكأو ١:-رضيو عفني هنأو

 ليبس نع نودصيو «لطابلاب سانلا لاومأ نولكأي نيذلا ءاهل نيرواجملاو

 اهدنع اعد الجر نأ :لثم «ريثأت اهيف يتلا تاياكحلا نم يكحي دقو هللا

 لثمبو « كلذ وحنو هتجاح تيضقف هتجاح هللا ىضق نإ اهل رذن وأ ءهل بيجتساف

 «ناثوألا نم نوبطاخي اًنايحأ اوناك موقلا نإف «مانصألا ديعت تناك رومألا هذه

 .2 7( اهودصق اذإ مهجئاوح ىضقت امبرو

 هب هللا ام ةبوذكملا تاياكحلا نم فوصتلا بتك يفو :١ ميقلا نبا لاقو
 ."''( ميلع

 تاياكحلاب ًالتما يذلا ءايحإلا باتك عضاو وهو - يلازغلا نإ لب

 نم سانلا نمو » :لاقف تاياكحلا يف بذكي ضعبلا نأب فرتعا -ةيفارخلا

 قلخلا ةوعد اهيف هدصق نأ معزيو تاعاطلا يف ةبغرملا تاياكحلا عضو زيجتسي

 ." «ناطيشلا تاعزن نم هذهف «قحلا ىلإ

 «ىمظع ةرقافو «ءايهد ةيهادب هلهأو مالسالا بيصأ دقو » : يناكوشلا لاقو

 «بذكلا ىلع نوئرتجي نيذلا نيلاجدلا نيباذكلا ءالؤه لاثمأ نم «ىربك ةيزرو

 ىلع ةراتو «نيحلاصلا ىلع ةراتو «ءايبنألا ىلع ةراتو «ليئارسإ ينب ىلع ةرات

 ملع ال نيذلا نم ةعامج ردصتب ةرثك دازو رشلا اذه فعاضتو «نيملاعلا بر

 باتكلل ريسفتلاو فينصتلل اهعوضوم نم اهفيعض نم ةياورلا حيحصب مهل

 ريطاسألاو «ةلوحنملا صيصاقألاو ؛ةفلتخملا تافارخلا هذه اولخدأف «زيزعلا

 ."”«اولدبو ءاوريغو ءاوفرحف «هناحبس هَّللا باتك ريسفت يف ةلعتفملا

 ) )1١:ميقتسملا طارصلا ءاضتقا 1١87/57.

 .,ا/ :ص ةيمالسإلا شويجلا عامتجا (؟)

 ) )9الاحياء:7١/١.

 .0095/6 :ريدقلا حتف 0 ()



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا «اا 7

 خويش يف ولغت يتلا ةبوذكملا تاياكحلا نوبراحي فلسلا نكي ملو

 يف - يبهذلا لاق ءاضيأ مهخويشل بسني ام نوركني اوناك لب «بسحف ةيفوصلا
 ةيلحلا بحاص قاس دقو ١ : - تلصح ىتلا تاماركلاو هربصو دمحأ مامالا ةنتف

 .'''(هركذ نم ايحتسي ام انه ةجمسلا تافارخلا نم

 لبقي ال «لوبقم وهف مهخويش نع وأ مهبتك يف دري ام لك نإف ةيفوصلا امأ
 ."”تاياكحلا يف بتكلا فيلأت نم اورثكأ كلذلو «كشلا

 : تاياكحلا لقن يف تبثتلا بوجو

 فلسلا بجوأ صصقلاو تاياكحلا يف بذكلا عوقو ةيناكمإ ببسبو

 نأ درجم اهلوبق يف يفتكي الو ءاهنتم يفو اهدنس يف «تاياكحلا لقن يف تبثتلا

 «ةعيرشلا دعاوق ىلع ةصقلا ضرع نم دب ال لب ءاهلقن مهرظن يف ةقثلا نالف

 مكحت ملو «لقنلا درجم ىلع اهيف دمتعا اذإ رابخألا نأل ١ :نودلخ نبا لاق امك

 عامتجالا يف لاوحألاو نارمعلا ةعيبطو «ةسايسلا دعاوقو «ةداعلا لوصأ

 نمؤي مل امبرف «بهاذلاب رضاحلاو «دهاشلاب اهنم بئاغلا سيق الو «يناسنإلا

 عقو ام اًريثكو .قدصلا ةداج نع ديحلاو .مدقلا ةلزمو ءروثعلا نم اهيف

 ,عئاقولاو تاياكحلا يف طلاغملا نم لقنلا ةمئأو نيرسفملاو نيخرؤملل

 ءاهلوصأ ىلع اهوضرعي ملو ءاًئيمس وأ اًنغ «لقنلا درجم ىلع اهيف مهدامتعال

 عئابط ىلع فوقولاو «ةمكحلا رايعمب اهوربس الو ءاههابشأب اهوساق الو

 )0/١  4١ه؟

 : كلذ نمو «بتكلا اهيف اوفلأو «ةيفارخلا تاياكحلاو صصقلا اورشن نيذلا مه ةيفوصلا (؟)

 قحلا دهاوشو «يناهبنلل ءايلوألا تامارك عماجو «ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا باتك

 صوصف حرشو «يناجيتلل يناعملا رهاوجو «يسوطلا رصن يبأل عمللاو ءاضيأ يناهبنلل
 ثوغلا نيدم وبأو ءدومحم ميلحلا دبع روتكدلل يودبلا دمحأ ديسلاو «يناشاقلل مكحلا

 حالصل ةثالثلا فوصتلا باطقأو ءدومحم ميلحلا دبع روتكدلل هَّللا ىلإ هجارعمو هتايح

 .ريثك اهريغو ؛مازع



 ا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 يف اوهاتو «قحلا نع اولضف ءرابخألا يف ةريصبلاو رظنلا ميكحتو «تانئاكلا

 ."'"( طلغلاو مهولا ءاديب

 ةيفوصلا تاياكحلا نيبو ةحيحصلا ءايلوألا تامارك نيب قيرفتلا بوجو

 : ةيفارخلا

 ام نيبو ءاهتابثإب صوصنلا تءاج يتلا ءايلوألا تامارك نيب ةيفوصلا طلخي

 نم نومهتيو ءامهنيب نوواسيف «مهخويش نع ةبوذكم تاياكح نم هنوقوسي

 خيشلا لاق «ةلطاب ىوعد هذهو «ءايلوألا تامارك ركنأ هنأب مهتاياكح ركني

 يأ يفو تقو يأ يف عطقنت مل ةدوجوم تاماركلا لزت ملو» : "”يدعسلا

 ةقدانز الإ اهركني ملو «ةريثكلا رومألاو بئاجعلا اهنم سانلا ىأر دقو «نمز

 نيملاعلا برل مهراكنإو مهدوحج نع عرف هنإف « مهيلع اًبيرغ سيلو «ةفسالفلا

 اهتابثإ يف نأ مهنم اًئظ مالكلا لهأ نم ةفئاط اًضيأ اهركنأ دقو «هردقو هئاضقو

 باتك يف "”فلؤملا هلطبأ «لطاب مهو اذهو «ءايبنألا تازجعمل لاطيإ

 .هبتك نم هريغو (تاوبنلا)

 ءاليصفتو الامجإ هئايلوأل هللا تاماركب نوفرتعي ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 ققحت امكو هدو موصعملا نع درو امك «ليصفتلا هجو ىلع كلذ نوتبثيو

 اهوعرتخا «ةريثك ارومأ تاماركلا يف سانلا لخدأ دق نكلو ءهعوقو

 نم اهنأب مهومهوأو «سانلا نم جذسلاو ماوعلا اهب اوعدخو ءاهورتفاو

 سانلا دعبأ ةنسلا لهأو «تاذوعشلاو تافارخلا نم اًمسق الإ تسيلو تاماركلا

 .8:ص نودلخ نبا ةمدقم (1)

 ةزينعب دلو «نيرصاعملا دجن ءاملع رابك نم «ىميمتلا يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع :وه ()

 :رظنا .ه ١115 ماع ةزينعب يفوت «سيردتلاب لغتشاو «ةريثك تافلؤم هل ءه ١١١ 1/ ماع

 .719 /9 مالعألاو «477 /؟ دجن ءاملع

 .يدعسلا خيشلا هحرش يذلا ةيطساولا باتك فلؤم ةيميت نبا دصقي (9)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا « 0847

 اهب نيبتي ىتلا قرطلاب فرعأو «ةارتفملا بيذاكألاو تافارخلاب قيدصتلا نع

 ْ .270 نيرتفملا ءارتفاو نيبذاكلا بذك

 : ةيفوصلا تاياكحلا راشتنا بابسأ

 يكولمملا دهعلا يف يرصملا عمتجملا يف ةيفارخلا تاياكحلا ترشتنا

 ءاملعلاو ءاهقفلا نم ريثك حبصأف «ةصاخلاو ةماعلا نيب ينامثعلا دهعلاو

 نوذخأيو «تامارك اهنأ نوعدي صصق نم فوصتلا خويش هيكحي امب نوقدصي

 بابسأ راشتنالا اذهل ناك دقو «ةيلمعلاو ةيدقعلا لئاسملا نم حجارلا ةفرعم هنم

 :ةصاخلاو ةماعلا نيب ةفلتخم

 : ماوعلا نيب ةيفارخلا تاياكحلا راشتنا ببس :اّلوأ

 بوعشلا نم بعش يف لهجلا رشتنا اذإف «لهجلا عويشب ةطبترم تافارخلا

 الإ تافارخلا كلت جالعل ببس كانه سيل و «تافارخلا راشتنا ينعي كلذ نإف

 ."'”لقعلاو عرشلا فلاخي ام لك ةبراحمب ليفكلا «ملعلا راشتناب

 : دابعلا نيب ةيفارخلا تاياكحلا راشتنا ببس :اًيناث

 زئارغلا لتقو رهسلاو عوجلاو ةلزعلاب مهسفنأ اولغشأ نيذلا ةيفوصلا دابع
 اهنونظي يتلا «ةدسافلا تالايخلاو سواسولاو قيضلا ىلإ رومألا كلت مهتلصوأ

 نم كلم هنأ نوبسحيو مهنيعيو مهملكيف ناطيشلا مهيلإ طلستي دقو «قئاقح

 .ةكئالملا

 : ءاهقفلا نيب ةيفارخلا تاياكحلا راشتنا ببس : املا

 ببسلا ءايحالا باتكي ةرخأتملا روصعلا يف ءاهقفلاو ءاملعلا مامتهال ناك

 صصقلا نم ريثك ىلع ءايحاإلا باتك ىوتحا دقف «تافارخلا عويشل يسيئرلا

 ٠١١١-١١١., : ص ةفينملا ثحابملا نم ةيطساولا هيلع توتحا اميف ةفيطللا تاهيبنتلا ()

 .١16١:ص ليوطلا قيفوتل ينامثعلا رصعلا نابإ رصم يف فوصتلا :رظنا (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دصقب اهلاونم ىلع قسنف هدعب نم ءاجف ةماركلا قاسم تقيس ىتلا تاياكحلاو
 0)١( م . م
 . دصق لودي وأ

 ) )1١ليوطلا قيفوتل ينامثعلا رصعلا نابإ رصم يف فوصتلا :رظنا ص:107-1١6١.



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا 2«

 .ةفرحنملا رداصملا نع ةجتانلا راثآلا :عباسلا ثحبملا

 ةقيرطلا دنع ىقلتلا رداصم نم هثحب قبس امل ةصالخ ثحبملا اذه ربتعي

 : بابسأ ةدعل كلذو «نيعم ددع يف اهرصح نكمي ال راثآلا هذهو «ةيلذاشلا

 نع اهدعب ىدم ىف اهنيب اميف ةيلذاشلا قرطلا فالتخا :لوألا ببسلا

 .ضعب نم اًدعب دشأ اهضعبف «ةنسلاو باتكلا صوصن

 اهحيرصت ىدم يف اهنيب اميف ةيلذاشلا قرطلا فالتخا :يناثلا ببسلا

 ليمي رخآلا ضعبلاو ةحارصلا ىلإ ليمي اهضعبف «يقلتلا رداصم يف اهتديقعب

 .ةنسلا ءاملع دقنل ضرعتي ال ىتح ةرابعلا يف فطلتلاو «ةيقتلا ىلإ

 مهلوقب مهمازتلا ىدم يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خياشم فالتخا :ثلاثلا ببسلا

 ىلع علطملا دجي الو «هبتك عيمج يف هلوقب مزتلي مهضعبف هيلع مهرارمتساو

 عضوم يف هضقانيو عضوم يف ءيشلا لوقي مهضعبو «هلاوقأ نيب اًضراعت هبتك
 ديري مأ «لوقلا اذه ديري له «هرمأ نم ةريح يف همالك ىلع علطملا عقيف ءرخآ

 اذه قيبطت يف وه مهنم ضعبلا لاوقأ نيب ضراعتلا اذه ةلعو ءرخآلا لوقلا

 .نطابو رهاظ اهل ةديقعو صن لكف «نطابلاو رهاظلا نوناقل خيشلا
 : ةيلاتلا طاقنلا يف ةفرحنملا رداصملا نع ةجتانلا راثآلا صيخلت نكميو

 ,ةنسلاو باتكلا مولع لامهإ وأ ذبنو «ّةَِكك لوسرلا ةوعد نع ءانغتسالا ١-

 .مولع نم امهب لصتي ام لكو
 «بيصن هنم ءايلوألا ضعبل لصحي لب «عطقني مل يحولا نأب داقتعالا -؟

 لك هلوسر نع وأ «ةرشابم ىلاعت هللا نع يقلتلا مهمعز ىلع ينبم اذهو

 .اًنالف بطاخ ىلاعت هللا نأ يف صوصنلا اودروأ كلذلو

 هللا نع هيقلتل ةعيرشب ءاج ِكَك لوسرلا نأ امكف «دئاقعلاو عئارشلا ددعت -*

 دئاقعو ماكحأو ةعيرش هل نوكتف «ىلاعت هللا نع ىقلت يلولا كلذكف ىلاعت



 «080 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةنسلاو نآرقلا نم ةيعرشلا صوصنلل سيل هنأ اومعز كلذلو «هتصاخل

 تاحوتف بسحب رييغتلل ةلباق «ةددجتم يناعم يه لب «ةتباث يناعم ةحيحصلا

 «ةيآلا سفنل رخآ مهفب ةب رخآ هفلاخي دق ةيآلا هذه نم خيش همهفي امف « خيش لك

 نم هتمهف ءيشب عطقت نأ رذحاو ١ :صاوخلا يلع لاق «ءحيحص نيلوقلا الكو

 هللا مالك يناعم نإف ءباوصلل قفاوم رمألا سفن يف ناك ولو «ةنسلاو باتكلا

 .''”(قلخلا نم دحأل رصحنت ال

 لاوقأو ةنسلاو باتكلل اهتفلاخم دنع ةفرحنملا رداصملا كلت ميدقت - 4

 .هيلع تلد امب لمعلاو «فلسلا

 نطابو رهاظ دوجو داقتعا ببسب ؛«ةعيرشلا صوصنب بعالتلا -ه
 خيش لكف « خيش لك قح نم نطابلا اذه ىنعم ديدحت نولعجيو 2« صوصنلل

 هلك ميلا انإو «ةميق اب ملا بيو سصوصخلا ريسفت قح هل ةقيرطلا

 .خايشألا

 ىلإ نوريشي ال يتلا « صوصنلا هذهب ةوشحم مهبتك دجت كلذلو «هعوضوم

 .مهدئاقعل اهتقفاومل كلذو ءاهفيعضت

 هذهب ءامتك الاو «تالماعملاو تادابعلا يف ةفرحنملا رداصملل مكاحتلا - 1

 ىسرملا سايعلا وبأ لاق .نوطعيو اهب نوذخأيف يواعدلاو تالايخلاو فتاوهلا

 نذإب الإ ءيش يف نولخدي الو «نوبرشي الو «نولكأي ال» :ةيفوصلا ةمئأ نع

 (9(ةراشإو ءهَّللا نم

 6 : ص صاوغلا ررد 0غ(

 .707 :ص ننملا فئاطل  (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «يي14 ل

 ةفص مهدئاقعل تسيلف «ةيفوصلا نم ةصاخلا دئاقع يف ربيغتلاو ددجتلا -8

 نع وأ ىلاعت هللا نع مهتادهاشمو مهتاحوتف ددجتل ةددجتم يه لب «تابثلا

 دحأ ىلع راكنإلا نم مكبولق ظفحب مكيلعو ١ :صاوخلا يلع لاق دي هلوسر
 مهتادهاشم بسحب تقو لك يف ةددجتم ءايلوألا دئاقع نإف ...ءايلوألا نم
 ,200« ةيهلإلا نوعشلل

 داسف اهببس ناك يتلا ةريثكلا ةيدقعلا تافلاخملاو عدبلا باب حتف -4

 كلت لالغتساو ؛«ةحيحصلا ةيعرشلا رداصملا لامهإو «مهدنع يقلتلا رداصم

 كلت ثحبأ فوسو «ةدسافلا دئاقعلا كلت حيحصت يف ةفرحنملا رداصملا

 .بابلا اذه نم يناثلا لصفلا يف ةيدقعلا لئاسملا

 دونهلا دابع اهيف اوهباش يتلا «ةيكولسلاو ةيلمعلا تافلاخملا باب حتف -

 .تمصلاو .عوجلاو «تاراغملاو فوهكلا يف مهتلزع كلذ نمو «ىراصنلاو

 مامأ ةيقلخلا تافلاخملا نم كلذ ريغو .فوصلاو سابللا نم نشخلا سبلو

 رداصملا كلت لالغتساو ءلهجو فعضو ةنكسمو ناوهو لذ نم سانلا

 كلت ثحبأ فوسو «ةيكولسلاو ةيلمعلا تافلاخملا كلت حيحصت يف ةفرحنملا

 .ثلاثلا بابلا يف تافلاخملا

 مالك حرش يف وأ «ىلاعت هللا مالك ريسفت يف فلسلا مالكب لهجلا ١-

 مالكل مهترظن لهجلا اذه ببسو .كولسلاو دئاقعلا لاجم يف وأ هِي هلوسر

 يف دجت ال اذلو «مهنم ةصاخلا مولع ةاراجم نع زجاعو رصاق هنأب فلسلا

 لئاسملا يف مهعبت نمو «نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا مالك لقنب ةيانع مهبتك

 .ةيدقعلا

 مدعل كلذو .مهعبت نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا ماقم صقنت ١-

 6 : ص صاوغلا ررد 60



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دجت اذلو ومما لهأ نم مهدنع نودعي ءالؤه لك لب «مهناسلب مهملكت

 نسحلا يبأب رمت مث ةقيرط لك خيش نم أدبت لاجرلا نم ةيرس ةلسلس مهدنع
 ةتفإك يلع ىلإ يرصبلا نسحلا ىلإ يهتنت مث يلذاشلا

 .مهليدعتو لاجرلا حرج ىف هداقنو ثيدحلا ءاملع دوهج لامهإ ١7-

 نوذخأي ةرصتخملا مهتقيرطب مهف .«فيعضتلاو حيحصتلا يف مهرامعأ ءانفإو

 .ذملتت الو ةءارق نودب اهفيعضتو ثيداحألا حيحصت ةرشابم هلي لوسرلا نع

 وأ فيعض وأ نسح وأ حيحصب ثيداحألل اًمصو مهبتك يف دجت ال كلذلو

 .عوضوم

 ,يصاعملاو عدبلا لهأ ةيكزت يف ةفرحنملا رداصملا هذه لالغتسا -5

 سيدقتو «ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هللا دنع مهماقم ةفرعمو «مهيلع ءانثلاو

 ةباحصلا مالكو كي هلوسر مالكو «ىلاعت هللا مالك سيدقت نم رثكأ مهمالك
 .هبيذكت الو «هيلع ضارتعالا نكمي ال خايشألا مالكف «نيعمجأ نر نيعباتلاو

 .جراخملا تارشع هل سمتليو «لاح لك ىلع لبقي لب

 خويش مالك دقتني نم لك مذ يف ةفرحنملا رداصملا هذه لالغتسا -6

 .مهزملو «ةميلسلا ةديقعلا لهأو «نيحلاصلا نم هيف فقوتي وأ ةيفوصلا

 ىلع بترتملا باذعلا عاونأ ركذو «سانلا نيعأ نم مهتلزنم طاقسإو ءمهمذو
 لوخدو «ةمتاخلا ءوسب هدعوتو «هنيدو «هندبو .هدلوو هلام يف ايندلا ىف كلذ

 .نالف لالضب هتربخأ ِةِْكَي لوسرلا نع ايؤر وأ اًمانم وأ اًماهلإ نأ ىوعدب ءرانلا

 عدبلا لهأ ىلع درلا يف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةدابع ءاغلإ -5
 .فوصتلا مولع يف مهدنع عدب الو تافلاخم ال ذإ «ةيفوصلا نم ءاوهألاو

 للي لوسرلا نع وأ «ةرشابم هللا نع ىقلت نمم مهدحأ نوكي نأ ناكمإل

 ببسب جرخم لك سامتلاو «ءنظلا ناسحإو ميلستلا مهقح يف بجي ءالؤهف

 لهأ نم «ةريصبلا ىمعأ وهف مهدقتنا نم لكو «ةيلذاشلا ةقيرطلل مهباستنا
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 .ايندلا يف باجحلا

 مهخويشل مهتبقارم ماودو ءاّرهاظو اًرس مهفيوختو نيديرملا دابعتسا /١١-
 مهرطاوخ ىلع خيشلا علطي نأ مهفوخل كلذو «ىلاعت هَّللا مهتبقارم نم رثكأ

 لَك هلوسر نع وأ هللا نع هيقلت ببسب مهتاينو

 نع اهوقلت يتلا ةيناطيشلا مالحألاو تافارخلاو ماهوألاب قلعتلا -4

 خيشلا لوق درجمب ةلوبقم يه لب ءاهتحص ةفرعمب مهسفنأ نوفلكي الو «خويشلا

 وأ ؛هثداح هنأو «ءايلوألا نم يلو ةيؤر وأ .ةككتكا رضخلا ةيؤر يعدي نمف ءاهل

 ىقلت وأ هل اًحيحصت وأ «؛ثيدحل اًحرش وأ «ةيآل اًريسفت هنم ىقلت وأ .هسلاج

 «مزجلاو قيدصتلا لمحم ىلع ذخؤي كلذ لكف «كولس وأ ةديقع ةفرعم هنم

 .رداصملا هذه قيدصتب الإ ةيالو ال ذإ «ةيالولا لهأ نم كلذ لبق نم لك دعيو

 نم ريثك يف مهنيب اهجور يتلا هلئابحو ناطيشلا سيبلت يف مهعوقو -4

 نأ نونظيف «مهفداصت يتلا صاخشألاو .مالحألاو «فتاوهلاو «تاباطخلا

 مهدنع رظح يلولا نأ وأ «ةكئالملا نم فتاه وأ «ةحلاص ايؤر وأ ءيحو اذه

 .هسواسوو ناطيشلا سيبلت نم يه امنإ رومألا هذه لك نأ اوملعامو «مهبطاخو

 نأ داقتعاو «ءكلذ لك قيدصتو ءاهثيدحو سفنلا رطاوخل مالستسالا

 «ىلاعت هللا نم مهدنع هنأل ,فقوتلا وأ دقنلا لبقي ال «ينامحر فشك كلذ

 .لمعلاو ميلستلاو لوبقلا كلذ قحو
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 2 هع

 ىب7يووت» نسج تح

 : يناثلا لصفلا
 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملا

 : ثحابم ةعبس هيفو
 . ىلاعت هللا ديحوت يف مهتديقع :لوألا ثحبملا
 .ك لوسرلا يف مهتديقع : يناثلا ثحبملا
 .ةيالولا يف مهتديقع : ثلاثلا ثحبملا
 .ةماركلا يف مهتديقع : عبارلا ثحبملا
 .ردقلا باب يف مهتديقع : سماخلا ثحبملا
 .ةقيقحو ةعيرش ىلإ نيدلا ميسقت يف مهتديقع : سداسلا ثحبملا
 .دوجولا ةدحوب لوقلاب مهتديقع : عباسلا ثحبملا
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 : لوألا ثحبملا

 ديحوت يف مهتديفع ىلاعت هّللا ديحوت :

 1 وف مهتديقع : لوألا بلطملا .ةيبوبرلا ديحوت ىف مهتديقع

 يف مهتديقع :ثلاثلا بلطملا ال افصلاو ءامسألا ديحوت ىف مهت اا ا .تاف 'ز 7



 َيَرج> ض١ لج
 ىصسموزل) نيد) ستس)

 يييييي . رم نحمي جعدأ . ىهرصم
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 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ةيبوبرلا ديحوت يف مهتديفع :لوألا بلطملا

 ثحب لالخ نم ةيبوبرلا ديحوت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا دقتعم لوانتأ فوس
 .ةلأسملا هذه يف ةيلذاشلا ةقيرطلا دقتعم امهنم حضتي «نيتلأسم

 .ةيبوبرلا ديحوت ىنعم :ىلوألا ةلأسملا

 .ةيبوبرلا ديحوت تابثإ ةقيرط : ةيناثلا ةلأسملا

 :ةيلذاشلا دنع ةيبويرلا ديحوت ىنعم :ىلوألا ةلاسملا

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةيبوبرلا ديحوتل صاخلاو ماعلا فيرعتلا :الوأ

 ىلإ ءيشلا غيلبت وهو «ةيبرتلا ىنعمب ردصم (بر)» :ةبيجع نبا لاق :ةغل

 نم فصو وه ليقو «لدعلاو موصلاك ةغلابملل هب فصو مث ءاّئيشف اًئيش هلامك

 هكلمي ام ظفحي هنأل «كلاملا هب يمس «مغدا مث «ّبَبر :هلصأو ؛هّبري هّبر
01 

 . 1 هيبريو

 فالتخاب فلتخي ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةيبوبرلا ديحوت فيرعت : اًحالطصا

 ريسفتب ةيبوبرلا ديحوت اورسف رهاظلا ملعب اوملكت نإف «نطابلاو رهاظلا ملع
 الو ضعبتم ريغ هنإو «هتاذل ميسق ال هنإ) :هفيرعت يف قورز لاق «ةرعاشألا
 .0100 زيحتم

 نبا كلذ نيب دقو «دوجولا ةدحو ىنعمب هررسف نطابلا ملعب اوملكت نإو

 ىلاعت هّلل قلخلا ديحوت نأ ملعا » :لاقف ديحوتلا ماسقأ ركذ امدنع ءالجب ةبيجع

 : تاجرد ثالث ىلع

 نم هب وجنيو «لاملاو سفنلا مصعي يذلا وهو :ةماعلا ديحوت :ىلوألا

 )١( :ديدملا رحبلا ١/68.

 ) )9.؟؟:ص ةلاسرلا ىلع قورز حرش



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 هايشالاو .دالوألاو ةبحاصلاو .دادنألاو ءاك رشلا ىمن وهو .رانلا ىف دولخلا

 .دادضألاو

 فدحو هّللا نم ةرداص اهلك لاعفألا ىري نأ وهو :ةصاخلا ديحوت :ةيناثلا

 .لالدتسالا قيرطب ال فشكلا قيرطب كلذ دهاشيو

 بيغيف ءهاوس هعم دهشي الو هللا الإ دوجولا يف ىري الأ :ةثلاثلا ةجردلا

 .'''": نوكملا دوهش يف ناوكألا ىلإ رظنلا نع
 ىلع ةروسلا هذه تلمتشا دق » :صالخالا ةروس ريسفت يف اًضيأ لاقو

 : ينعأ ماعلا ديحوتلا ىلعو «نايعلا لهأ ديحوت : ينعأ «.صاخلا ديحوتلا

 «ةيتوربجلا رارسألا ماقم :ناماقم هل صاخلا ديحوتلاف «ناهربلا لهأ ديحوت

 ةيلصألا ةفيطللا رارسألا ماقم ىلإ ريست (وه) ةملكف «ةيتوكلملا راونألا ماقمو

 «توربجلا رحب نم ةقفدتملا ةفيثكلا راونألا ماقم ىلإ ريشي (هللا)و «ةيتوربجلا

 ىلإ جاتحي دلاولاو دلولا نع هيزنتلاو ةيدمصلاو ةيدحألاب ىلاعت هفصوو

 ."(ناسحإلا ماقم لوألاو «ناميإلا ماقم وهو «ناهربو لالدتسا

 ةيبوبرلا ديحوتل يقيقحلا ىنعملا نأ ةبيجع نبا دنع قباسلا ميسقتلا نم نيبتف

 هللا الإ دوجوم ال :ىنعمب وهو .ءصاخلا ديحوتلا وه ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع

 "”يناشاقلا نع ليزيغم نبا كلذ لقن امك «(هللا الإ هلإ ال) ةملك ىنعم وهو

 يأ » لاق [؟50:ةرقبلا ةروس] هيَوه الإ َهلِإ هل هلأ 9» : ىلاعت هلوق ريسفت يف هرقأو

 ال ذإ ءملعي مل وأ ملع ءهل الإ ةدابعلا عقت مل هنود دبع ام لكف ءدوجولا يف

 ,.977-78:ص ةيبيجعلا رهاوجلا :رظناو 2197/١ :ديدملا رحبلا )١(
 .67ا/-ه*5/5 :ديدملا رحبلا (؟)

 ةدحو لهأ «ةيفوصلا خويش نم «يناشاقلا مناغملا يبأ نب دمحأ نب قازرلا دبع :وه (0)

 يفوت «نيرئاسلا لزانم حرشو «مكحلا صوصف حرش :اهنم «ةريثك تافلؤم هل ءدوجولا

 1١6. /0 :ةلاحكل نيفلؤملا مجعمو 270٠ /* : مالعألا :رظنا .هالال ٠ : ةنس



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .''"(هاوس دوجوم الو دوبعم

 : يمشاهلا دمحم لاقو

 "هللا الإ دوجولا بجاو ال هّللا الإ هلإ الب ينعن

 : ةيبوبرلا ديحوت يف مهلوق ةقيقح نايب : اًينا

 ديحوت وهو « مهنم صاوخلا هيلع يذلا وه ةيبوبرلا ديحوت يف مهلوق ةقيقح

 قلعتت ةيبوبرلا ديحوت نأ هصخلمو «مهصاوخ صاوخ الإ هيلع علطي ال يرس
 تاذلا هذهو «ريبدتلاو قزرلاو قلخلا نم هتافصو ىلاعت هللا ناذب هثحابم

 ءيش هطلاخي مل ميدقلا هلصأ ىلع قاب يتوربج مسق «نيمسق ىلإ مسقنت ةفيرشلا
 ملاعلا اذهب دارملا وهو «ةيتوربجلا تاذلا نع لصفنا يتوكلم مسقو «هقلخ نم

 : ةيهلإلا تاذلا ماسقأ ركذب كلذ ليصفتو «هلك

 : ةيتوربجلا تاذلا :لوألا مسقلا

 .هيلع تناك ام ىلع ةيقاب يه لب «يلجتلا اهنم عقي مل ةيهلإ تاذ يهو

 ملاع امأو» : اهفيرعت يف ةبيجع نبا لاق «توربجلا ملاعب تاذلا هذه ىمستو

 ام وهو .ءتوكلملا راونأ هنم قفدتي يذلا ضايفلا فيطللا رحبلا وهف «توربجلا

 ." ”«نونكملا رسلاو ءنوصملا زنكلا نم يلجتلا عقي مل

 : ةيتوكلملا تاذلا : يناثلا مسقلا

 ملاعو «توكلملا ملاعو «ةردقلا ملاعو .عمجلا ملاع» :اضيأ ىمستو

 ,ةيتوربجلا تاذلا نع لصفنا يذلا ءزجلا يهو «'*”6 بيغلا ملاعو «حاورألا

 )١( ةيقشمدل فوصتلاو يلازغلا دماح وبأ :رظنا ."594:ص ةرهازلا بكاوكلا ص:١1157.

 يمشاهلا دمححم بتك عومجم نمض ؛ةداهشلا يتملك ىنعم يف ةداعسلا ليبس مظن ()

 :١11. ص

 :١18١. ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض ؛«بابلألا بل رس نع باقنلا فشك (9)

 .١18:ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض «بابلألا بل رس نع باقتلا فشك (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 اذه أشن ءزجلا اذه نمو ءءزج هنم لصفنا يلزألا ىلاعت هللا رون نأ اهب نونعيو

 نع أشن امف «تافص ىلإو تاذ ىلإ مسقنت ةيتوكلملا تاذلا هذهو هلك نوكلا

 ةيفوصلا ضعب ناك يتلا يهو «ةينطابلا ةيرحلاو «ةيتوهاللا ةفيطللا يهف تاذلا

 ام امأو ءهّللا نم هنأ هنطابو هرمأ ةقيقح نأ رابتعاب هللا انأ :هلوقب اهنع حصفي

 سحلاو «ةرهاظلا ةيدوبعلاو «ةرهاظلا فئاثكلا يهف تافصلا نم أشن

 تاذ نيب ةمئاق اهلك ءايشألا نأ لصاحلاو» :ةبيجع نبا لاق «يناملظلا

 يناعم هناحبس قحلا رتسف «ةمكحو ةردق نيب «ىنعمو سح نيب «تافصو
 سحلاب فيطللا ىنعملا رتسو «ةفيثكلا تاوذلا روهظب ةفيطللا تاذلا رارسأ

 دوجوم الو ءهَّللا ىلإو ءهّللا نم لكلاو «ةمكحلاب ةردقلا رتسو «فيثكلا

 ."'" ةفيطللا يناعملل صمقو ةيدرأ يه ةرهاظلا فئاثكلا هذهو «هاوس

 مل ءاّيلزأ اًميطل ءاّيفخم اًّرنك ناك هلالج لج قحلا نأ ملعا » :اًضيأ لاقو

 اهرهظأو اهفثك ءزنكلا كلذ نم تايلجتب ىلجت فرعي نأ دارأ املف ءدحأ هفرعي

 .ةنطاب ةرهاظ تراصف «نطابلا همسا ىضتقمب اهنطبأ مث «رهاظلا همسا ىضتقمب

 ةيثدحلا توعنو «ةيرشبلا فاصوأو «ةيدوبعلا ماكحأ نم اهيلع رهظأ امب اهنطبأ

 امنإ «ةقيقحلا يف ثداح الو «زييحتلاو رييغتلاو ليكشتلاو نيوكتلا نسح نم

 نع باغو اهلصأل رظن نمف ءاهروهظ دعب تنطبف «روهظلاو يلجتلا اهل ددجت

 اهسح عم فقو نمو ءاهيف اًرهاظ هآرو «ىلاعت قحلا نع اهب بجحني مل اهسح

 ."'”( ةملظ هقح يف تراصو قحلا دوهش نع اهب بجح رهاظلا
 ناك انه نمو «ةقيقح هللا تاذ هنأ هيلع قدصي مهدنع نيمسقلا الكو : تلق

 دعب - ةبيجع نبا لاق «ةقيقح هَّللا تاذ وه دوجولا يف ام لك نأ صاخلا ديحوتلا

 .187 :ص ممهلا ظاقيإ ()

 18١. : ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض «بابلألا بل رس نع باقنلا فشك (؟)



 ةيلزاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 قحلا دوجو وهو .«دحاو دوجولا نأ : لصاحلاو » : -نيقباسلا نيمسقلل هركذ

 هب عقي ملامو ...اًثوكلم :هامس عمجلا نيعب هرظن نم يلجتلا هب عقو امف . ىلاعت

 ةبيجع نبا حرشيو «'''6توربج :وهف ةيبيغلا ةفيطللا رارسألا نم يلجتلا

 « ةدوجوم تاذ ىه ةيلصألا ةسدقملا تاذلاو) : هلوقب هّلْلا تاذ ىف مهتديفع

 ةينارون عام الو ءاملا ءافصك ءافص اهل .ءاوه الو ءاوهلا فطلك .ةفيطل ةيفح

 ةايحلاب ةفصتم يأ ءمسج الو ماسجألا حورك ةيناحور ءران الو رانلا رونك

 ةيلزألا ةرمخلا نإ مث ...ريبك الو ريغص مرج كانه نكي مل «ةميدقلا ةيلصألا

 اهلك ءايشألاف ...ءايشألا رهاظم ىف اهلامجو اهنسح تزربأو اهراونأ ترهظأ

 مث ...اهعم اهل ةبسن ال لب ءاهنودب اهل دوجو الو «ةيلزألا ةرمخلاب تماق

 «ةيبوبرلا رارسأ ترتس ةيلزأ ةمكحل اهروهظ دعب ةرمخلا هذه تبجتحا

 دعب ةرمخلا كلت تيفخف «ةيلصألا ةمظعلا ىلع ءايربكلا باجح تلدسأو

 ذإ هل ةريصب الو ؛هدنع مهف ال نمع تبجحو .اهزورب دعب ترتتساو ءاهروهظ

 "”(اهريغ ري مل هتريصب تحتفنا ول

 يتوربجلا لصألا نم لصفنا يذلا يتوكلملا ءزجلا نإف قبس ام ىلع ءانبو

 ءدحاو دوجو هلاكشأو هروص عيمجب دوجولا نأ نودقتعي مهو .هلك دوجولا وه

 ,ىلاعت هريغ دوجوم نوكلا يف سيلف ءاهيف رهظو اهب ىلجت يذلا ىلاعت هللا وهو

 ءرهاظلا ىف ىلاعت هلل ةقولخم تانئاكلا نأب اًروجت نولوقي دقو «هّللا دوجو

 الو هَّللا ىه ةدحاو نيع دوجوملا نأل هَّللا يه مهدنع رمألا ةقيقح يف اهنكلو

 ."”هسفن دوجول اًقلاخ نوكي نأ زوجي

 ) )1١ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض «بابلألا بل رس نع باقنلا فشك : 187.

 ,4-ا/8: ص ينارمعلا عومجم نمض ضرافلا نبا ةيرمخ حرش (؟)

 ) )9:ىواتفلا عومجم :رظنا 10:0-5148/7.
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 عقو ولو مهدنع ةملظ وهف هوررق يذلا ديحوتلا اذه فلاخي ديحوت لكو

 لاق «ةيبوبرلا ديحوتل رهاظلا ءاملع فيرعت كلذ نمو «هباحصأ ىلع ءانثلا

 يوذ ملع يف ةملظ يه اهبابرأ ىلع ءانثلا عقو يتلا مولعلا نإ» :يلذاشلا

 كانه اوناكف ,تافصلا مومعو تاذلا رايت رحب يف اوقرغ نيذلا مهو «قيقحتلا

 . ( مه الب

 : ةيبوبرلا ديحوت ىنعم يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش صوصن :اًنلا

 هللا الإ دوجوم ال هنأ وه ةيبوبرلا ديحوت ىنعم نأ نم مهنع هريرقت قبس ام
 نبا لاق :مهلوقأ ضعب هذهو «ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش لاوقأ هيلع ترتاوت

 يف هللا دجت ناميإلا رصب ددح نسحلا ابأ اي» :يلذاشلا نسحلا يبأل شيشم

 «ءيش لك دعبو .ءيش لك لبقو ءءيش لك عمو ءءيش لك دنعو .ءيش لك

 ...ءيش لكب اًطيحمو .ءيش لك نم اًبيرقو «ءيش لك تحتو «ءيش لك قوفو

 هللا ناك ءوه وه وهو «نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا فصوب لكلا قحماو

 .""(ناك ام ىلع نآلا وهو ءهعم ءيش الو

 نإ :هل تلقف «ديحوتلاب ينيتأي ام اًريثك بحاص يل ناك » :يلذاشلا لاقو

 كنطاب يف عمجلاو ءاذوجوم كناسل ىلع قرفلا نكيلف ءاهيف مول ال يتلا تدرأ

 7( كل كريغ مدعيو «كريغل كمدعي رون ديحوتلا ) اًضيأ لاقو 07( اًدوهشم

 0*2: قلخلابو ِهّللاب ديحوتلا نع درجملا ديحوتلا نم تنأ نيأ» :اًضيأ لاقو

 ال امهنأل «يعمجلا ديحوتلل فدارم يتاذلا ديحوتلا نإ) :ليزيغم نبا لاقو

 )١( رارسألاةرد ص:15١.

 )( :ص ممهلا ظاقيإ 18.

 ) )9ص نئملا فئاطل :١4؟.

 ) ):4رارسألاةرد ص:١١5.

 ) )6رارسألاةرده ص:”١6.



 «(ملا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ناك ءاوس «هتاذب هتاذ اهيف هللا دّحوي يتلا «ةيدحألا ةرضحلا يف الإ نانوكي

 : يماطسبلا لوقو «قحلا انأ :جالحلا لوقك ءهدبع ناسل ىلع هتاذ دحوي

 ."'"« هتاذب هتاذ وأ «ءانفلا ءانف دعب الإ نوكي ال اذهو «ينأش مظعأ ام «يناحبس

 : يف لوألا نوناقلا (قارشإلا نيناوق) هباتك يف يلذاشلا بهاوملا وبأ دقعو

 :لاقف «دوجولا ةدحوب ةيبوبرلا ديحوت رسفو (ديحوتلا تاماقمب دييأتلا نوناق)
 تاماقم يف دحاولاب سنأو «ديحوتلا تارضح يف هموسر تينف نم دحوملا )

 نم اهيف هل ىلجت ام ىلجو «تانئاكلا ايارمب دوهشلا رون هيلع بلغ «ديرفتلا
 : هقيرط كلاسم يف هقيقحت ناسل أشنأف «تافصلاو ءامسألا قئاقح

 ('"'هتنأ الإ هيف ام مكتايحو اًرهاظ ددعت نإو دوجولا اذه

 نيديرملاو نيفراعلا نم نيلصاولا ديحوت ةياهن» :ةبيجع نبا لاقو
 ."”(هاوس هعم نوري الو هللا الإ نودهشي الف «تاذلا ديحوت : نيرئاسلا

 ال ثيحب ءزيحتت ال يتلا تاذلا ةينادحو» : يمناغتسملا هويلع نبا لاقو

 :هلوق امأو » :اًضيأ لاقو .'*”(دوجولا يف ةحسف ىندأ اهريغل كرتت نأ اهنكمي

 اذه نبسحت الو «ءيشلا دوجو مدعلف [١١:ىروشلا ةروس] 4 ولد سيل

 «ةيهلإلا ةرضحلا نع يبنجأ وأ ريغ هنأ دقتعت الو «ءيش ال وه امنإو ءاّئيش ملاعلا

 : ىلاعت لاق ءاهراونأ نم رونو ءاهرارسأ نم رسو ءاهرهاظم نم رهظم وه امنإو

 َميِهَبِإ ىرذ َكِلَدَكَول :لاقو «[؟0:رونلا ةروس) «(ٍضْرأْلاَو ِتولمَسلا ُروُن هلآ
 «يبر اذه :لاق اًيكوك ىأر املف «[070:ماعنألا ةروس]  ٍضْرْدْلاَو تاولَمَسلا َتوْكَلَم

 ىلع هعلطأ فيك هللا انربخأ دقو «كلذ نم هاشاحف اًهيبشت هنم كلذ ردصي ملو

 .19:ص ةرهازلا بكاوكلا )1١(
 .١؟ :ص قارشإلا مكح نيناوق (؟)

 .557/5” :ديدملا رحبلا (*)

 .1: ص ةيسودقلا حنملا (:)
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 قئاقحلا ةقيقح نع هل فشك ثيح ؛«هيزنتلا يف ةغلابم كلذ لاق امنإو «هتوكلم

 ...[5١1:ةرقبلا ةروس] ولأ هو مك أولو اَمَتيأَك : ةميركلا ةيآلا يف اهيلإ راشملا

 هيلع لصح امب ربخي نأ دارأف ءدوجوم لك يف ةدوجوم دجوملا ةقيقح دجوف

 نا هللا هصخ يذلا ضحمملا ديحوتلا نع ةربدم بولقلا دجوف

 .تاقولخملا دوجو راكنإ ينعي صاخلا ةيبوبرلا ديحوت : اًعبار

 ؛ليحتسم وه لب ءدوجومب سيل هللا ىوس ام لك نأ ينعي صاخلا ديحوتلا

 هويلع نبا لاق .«باجحلاو مهولا لهأ نم وهف هريغ دوجومب لاق نمو
 يف هدوجو مدعل لاحب توبثلا لبقي ال يذلا وهف ليحتسملا امأو » : يمناغتسملا

 لقعف «ريغلا دوجوك موقلا دنع هلاثمو «هتابثإ حصل اًدوجوم ناك ول ذإ «عقاولا

 رصبلا عقول اًدوجوم ناك ول ذإ «هل مهتيؤر مدعل اًنابُثإ هل لبقي ال نيفراعلا

 نكلو .هعم دوجوم دوجو ِهَّللا نع كبجح ام :  ِهَّللا ءاطع نبا لاقو أ"( هيلع

 لهأ نم باجحلا لهأو » : ةبيجع نبا لاقو "6 هعم دوجوم مهوت هنع كبجح

 ."'”«هدعب الو هلبق ال نوكملا نودهشي الو ءنوكلا نودهشي امنإ ناهربلاو ليلدلا
 نبا كلذ ىلع بيجي ؟لاحب قلخلا نوتبثي ال مهنأ قبس ام ينعي لهو : تلق

 مهدنع ةيبوبرلا ديحوت ىنعم نأ تابثإ يف ىرخأ عجارم رظناو « 48: ص ةيسودقلا حنملا )١(

 :25١١ ص يبون رشلا ديجملا دبع حرش نمض ةيئاطعلا مكحلا : يف دوجولا ةلدحو وه

 الو للكل -هزل لاول 01590 ل159 ال0559 ل590: ص ةرهازلا بكاوكلاو

 ةيهلالا تاحوتفلاو 23587 97-0717١94 : ص ممهلا ظاقيإ و 2091/١ :ديدملا رحبلاو

 ةفيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفنلاو 2 : ص صاوغلا رردو 2787 74-274: ص

 ةيدهلا روشبو :98-2٠٠١ ص قحلا ىلإ ةلحرو «57-355 «7”/: ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا

 يبرغملا فوصتلا ىف ثوحبو 2.5٠١ ع6 217 : ص ةسراممو ىعوك فوصتلاو 4٠

 :05١٠. ص خورف رمعل مالسإلا يف فوصتلاو 21١6١ 4 ١«. : ص بالج نسحل

 ١١ ١5. ص ةيسودقلا حنملا 00

 .178:ص يبونرشلا ديجملا دبع حرش نمض ةيئاطعلا مكحلا ()



 2 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 زاجملا هجو ىلع قلخلل مهتابثإ مهنيب ىطاعتملاو مهدنع زئاجلا امأو ١ :هويلع
 اذهف .ءاوس دح ىلع ةلصاوملاو عمجلا يضتقي ام ىلع مهيفنو .ةلماعملاو

 ."'"( ةططاشم الو عزانت عقي ال ىتح مهاحم ءاش نإو «ةطلاخملاو مهنيب يطاعتلا

 :ثانئاكلا دوجو ةلع : اًسماخ

 نأ دعب اهب فرعيل الإ تانئاكلا رهظي مل ىلاعت هللا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا معزت

 : ِهَّللا ءاطع نبا لاق ةفلتخملا هتايلجت عونتب تعونت تانئاكلا نأو ءايفخم ناك

 «تافصلا ايارم تانئاكلاف ءاهيف دهشي يكل الإ ةكلمملا رهظي مل هناحبس هّللا »

 اهارتل تانئاكلا تبصن امف «هيف قحلا دوهش نع باغ نوكلا نع باغ نمف

 نم اهارت :اهاري ال نم نيعب اهارت نأ كنم قحلا دارمف ءاهالوم اهيف ىرتل نكلو
 ةف :٠ : :٠

 .''« اهتينوك ثيح نم اهارت الو ءاهيف هروهظ ثيح

 ءادر فلخ يناعملا رارسأب هدابعل ىلجت قحلا نإ :ةبيجع نبا لاقو

 ةطساوب الإ اهروهظ نكمي ال يناعملا رارسأف ؛ناوكالا سح وهو «يناوألا

 7( يناوألا

 ىنعم و .هئانإ نول ءاملا نول :لاقف ديحوتلا نع دينجلا لئسو ١ :اًضيأ لاقو

 موسرلاب تلجت املف ةينارون ةيفخ ةفيطل تناك ةيلعلا تاذلا نأ هيك همالك

 ."56 قذت مل نأ مّلسو مهفاف اهنولتب تنولت لاكشألاو

 : ءيش لك وه هنأ عم هَّللا روهظ مدع ةلع : اًسداس

 هري مل اذامل اولئُس اذإف ءهّللا وه هلك دوجولا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا معزت

 .؟7/: ص ةيسودقلا حنملا 000

 .85:ص نئملا فئاطل )١( 

 .؟10ا!//” :ديدملا رحبلا (9)

 .0": ص فوشتلا جارعم (1)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا ش «م6.01

 ةديقعلا هذه ىلع مهصرح ىدم نيبت ىتش ةبوجأب اوباجأ ؟مهل رهظيو سانلا

 : ةبوجألا كلت نمو «مهتديقع يف مهفسعتو مهطبخت ىدمو ةيرفكلا
 ١ - تانئاكلا ةيبوبر رتسيل هللا بجتحا امنإ :

 ىنعملاو هَّللا تافص نم سحلاف « ىنعمو سح نم نوكم مهدنع دبعلا

 نبا لاق ءهسح يف يه ةيدوبعلاو «هانعم يف يه ةيبوبرلاو ءهّللا تاذ نم

 رتسو ةيطغت ةيناملظلا رايغألاو «ةيسحلا راونألا هذه دوجو ةمكحو » : ةبيجع

 ."')( ةينطابلا رئارسلا راونأل

 :هروهظ ةدشل هللا بجتحا امنإ ١-

 مشي نمك «برقلا ميظعل برقلا نع بيغت نأ برقلا ةقيقح » : يلذاشلا لاق
 لخد املف ءاهحير ديازت اهنم اند املكو ءاهنم وندي لازي الف «ءكسملا ةحئار

 ."( هنع هتحئار تعطقنا هيف وه يذلا تيبلا

 الو «هروهظ ميظعب الإ دابعلا نع حلا بجتحا امف :٠ هللا ءاطع نبا لاقو

 دوهش كنع بيغ يذلا وه برقلا ميظعف ؛هرون ةيراهق الإ هدهشت نأ راصبألا عنم
 راصبألا نع يفخو «هروهظ ةدشل بجتحا امنإ) :اًضيأ لاقو 7(سرقلا
 9( رون مظعل

 يأ ءروتسلا دجوأ يذلا وه روهظلا رون ةبلغ » : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 ىلجتيو رئاصبلل رهظي لاز ام » :ةبيجع نبا لاقو «'””«رونلاب رونلا روتس
 الإ بجتحا امف ...هلامج رون لوقعلا كاردم نع قرو هانعم يفخ ىتح رئارسلل

 .48ا/ : ص ننملا فئاطل 68

 ./ا/ : ص ننملا فئاطل (*9)

 .187” : ص يبونرشلا ديجملا دبع حرش نمض ةيئاطعلا مكحلا 050

 ١7. : ص قارشالا مكح نيناوق )هه(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'"( هرون ةيراهق الإ هكردت نأ راصبألا عنم امو «هروهظ ةدش نم

 :هعم دوجوم داقتعال ضعبلا دنع باجحلا لصح امنإ ٠-

 .يمهولا دبعلا دوجو وهو ماسلطلا اذه رسكنا اذإف » :ةبيجع نبا لاق

 وهو ءاّيفخ وه يذلا زنكلا هل رهظ :اهنع ةبيغلاب هتيرشب فاصوأ عم هفوقوو

 يهو «نايعلاو دوهشلا ةبتر لانيو «ناسحالا ماقم لخديف «سدقألا تاذلا

 الف تاذلا ديحوت ماسلط هنع لاز نمو ...ىمظعلا ةداعسلاو «ىربكلا ةيالولا

 هللا تاذ ىلإ نورظني مهف «ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال ةعاس قحلا هنع بجحي

 دن ناوأ لك يف

 :هرتس بوجوو «تاذلا ديحوت ةيرس : اعباس

 ربتعي ةيلذاشلا ةقيرطلا هيلإ تبهذ يذلا صاخلا موهفملاب ةيبوبرلا ديحوت

 عابتأ نم صوصخلا لهأ الإ هيلع ردقي الو «هباعيتساو همهف بعصي اًّرغلو اًرس
 ةفرعملا ١ :ةبيجع نبا لاقو «''”«هللا رس ديحوتلا ١ :يلذاشلا لاق «مهتقيرط

 الإ هكردي ال تاذلا يلجت » :اًضيأ لاقو «' 6 صوصخلا الإ اهقيطي ال ةصاخلا

 ."”(دارفألا الإ هكردي الأ رسلا نأش نمو ءصاوخلا صاوخ وأ «صاوخلا

 ؛هريغ ىلإ هلصوي وأ هحرشي نأ يفوصلا يلولا زجعي صاخلا ديحوتلا اذهو
 نع زجعلاب يضقت اهتياهن » : ةبيجع نبا لاق ( مهنم لمكلا الإ كلذ قيطي ال لب

 وه :قيقحتلا ١ :اًضيأ لاقو ,'”«(اهماكحأ يف مالكلا نع اًلضف ءاهريوصت

 ) )1١ص مظاعت نم اي ةديصق حرش :رظنا :١١« :ص ممهلا ظاقيإ :رظناو 59. ٠٠".

 ) )0ةيبيجعلا رهاوجلا نمض ؛بابلألا بل رس نع باقنلا فشك ص:١186١.

 .55١:ص رارسألاةرد ()

 75/١. :ديدملا رحبلا (4)

 .175 :ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظناو ١5« : ص «شيشم نبا بطقلا ةالص حرش ()

 :١59. ص ةيبيجعلا رهاوجلا (5)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا «60

 نم برشملا صيلختل «ساوحلا هكردت ال يذلا للاب ةفرعملا ىلإ لوصولا
 «تاراشالا ىنفتو «تارابعلا لطبتو «تادهاشملا طقست ىتح «قحلاب قحلا

 ."')6 هناسل َّلك قحلا فرع نم :اولاق كلذلو

 ام » :هَّللا ءاطع نبا لاق ةراشإ وأ ةرابع نودب هيلإ لصي امنإ يلولاو

 ةراشإ ال نم فراعلا لب «هتراشإ نم هيلإ برقأ قحلا دجو راشأ اذإ نم فراعلا

 .'""( هدوهش يف هئاوطناو هدوجو يف هئانفل هل

 قلخلا نع هرتس بجي صاخلا ديحوتلا اذه نأ يهو ىرخأ ةعدب اوعدتبا مث
 اذه فالخ وهف ماوعلاو ءاملعلاو ءاهقفلا هدقتعا ام لك نأو ءدحأل هراهظإ مدعو

 : صاخلا ديحوتلا

 نأ اهل الالجإ ءرهاوظلا فئاثكب رئارسلا راونأ رتس» : ِهَّللا ءاطع نبا لاق

 : ةبيجع نبا لاقو «'"'”«راهتشالا ناسلب اهيلع يداني نأو «راهظإلا دوجوب لذتبت
 ةيبوبرلا ملع اهعمجيو «ةينابرلا فراعملاو «ةيندللا مولعلا يه رئارسلا راونأ )

 هببسب لتق يذلا وهو «همد حيبأ هحابأ نمو «هلهأ ريغ نع همتك بجي يذلا
 فيس هيلع هّللا طلس ةيبوبرلا رس ىشفأ نم لك » :اًضيأ لاقو «"'”« جالحلا
 رسب دارملاو ...هريغو جالحلل عقو امك ءهضرع كتهيو همد حابيف «ةعيرشلا

 لهأب صوصخملا نايعلاو دوهشلا وه يذلا :صاخلا ديحوتلا :ةيبوبرلا

 ىلعو «ءايبنألا ىلع بجاو اهظفح ةنامألا ١ :هويلع نبا لاقو «'”0 نافرعلا

 ةنامألاب دارملاو ...اهرارسأ متكيو ءاهلاقثأ لمحي نم لقو «ءايلوألا صاوخ

 .55؟ :ص ةيبيجعلا رهاوجلا )1١(

 .١17:ص يبونرشلا ديجملا دبع حرش نمض ةيئاطعلا مكحلا (؟)

 :١78. ص يبونرشلا ديجملا دبع حرش نمض ةيئاطعلا مكحلا (*)

 .585 :ص ممهلا ظاقيإ «4)

 بابلألا بل رس نع باقنلا فشك :رظناو 2.05؟-١5٠1:ص مظاعت نم اي ةديصق حرش )5(

 ص .٠ ١ما.



 م00 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 صاوخ نم لاجر وأ ءايبنألا الإ هلمحي ال يذلا ''"ةيهولألا رس يه موقلا دنع

 ريغ دنع مهدحأ اهيشفي ال نأو ءاهنامتكب مهرمأ دق هللا نأل «ةيدمحملا ةمألا

 امأو «ةمات ةيزم مهل تناكف «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنآلا اهمتكف ءاهلهأ

 ."”«هؤاشفإ يغبني ال ام ءاشفإ مهضعب .نم عقو دقف ءايلوألا

 : ةيبوبرلا ديحوت يف كرشلا : ائماث

 هل قولخملا نأو «هتافصو هتيبوبرو هتاذ يف هللا دارفإ ينعي يذلا ديحوتلا

 دوجو دقتعي الأ كرشلا يفنو ؛كرشلا نم مهدنع ربتعي هصخي لقتسم دوجو
 خيش - شيشم نبا لاق ءدحاو دوجولا لب «قولخم الو قلاخ كانه سيلف «نينثا

 .ةدحولا رحب نيع يف ينقرغأو «ديحوتلا لاحوأ نم ينلشناو ١ :- ىلذاشلا

 كلذل اًحراش - ةبيجع نبا لاق « اهب الإ سحأ الو دجأ الو عمسأ الو ىرأ ال ىتح

 نود لكلاف «هيلإو هنم لكلا اوأرو ؛هاوس قحلا عم اوتبثي مل قيقحتلا لهأو » :-

 : ةبيجع نبا لاقو '0(لامجالاو ليصفتلا ىلع مدع هتققح نإ مّللا

 دعبلاو لهجلاو غيزلا لهأ دئاقع اهنإ ينلشناف ديحوتلا لاحوأ نمو

 "”دهشم لك يف قحلا دوهش لحم هنإ ينقرغأ تاذلا رحب نيع يفو
 نم ةيبوبرلا ديحوت يف كرشلا يف اوعقو مهنأ دجن مهلوق ربدت دنعو

 هصتخا يذلا صاخلا ديحوتلا وه لب «ديحوتلا لامك نم مهدنع يه «نيهجو

 : هئايلوأ نم ةوفصلل هّللا

 :ةمسقنم هّللا تاذ اولعج مهنأ :لوألا هجولا

 دحأ اولعجو «””نيمسق ىلاعت هللا تاذ اولعج مهنأ :مهتديقع نم

 .ةيبوبرلاب ةيهولألا نورسفي مهنأل ةيبوبرلا رسل فدارم وه مهدنع ةيهولألا رس )١(
 .67: ص ةيسودقلا حنملا ()

 .؟"١ :ص ينارمعلا عومجم نمض «شيشم نبا بطقلا ةالص حرش ()

 .8١٠:ص تسرهفلا (:5)

 .بلطملا اذه لوأ يف ةيبوبرلا ديحوتل فيرعت نم قبس ام رظنا (6)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «م04)

 .اهتايلجت نم يلجت ربتعت تادوجوملا لكف تادوجوملا دوجو لصأ نيمسقلا
 ترهوجت املف » : -نيفراعلا حاورأ فصو يف - ةبيجع نبا لاق ءاهنم ءزجو

 تناك اهسفن تدجوف ءاهعم تجزتماو ءاهب تلصتا سحلا اياقب نم ترهطتو

 عفترا املف «مهولاو لهجلا اهنع اهبجح امنإو «رعشت ال يهو ةرضحلا يف

 «ةدحولا رحب نيع يف تقرغف «ةرضحلا يف اهسفن تدجو ملعلا تبثو لهجلا

 ."'"( رهاظلاو يفخلا كرشلا اهنع عفتراو

 هَّللا نم ةخسن هنوربتعي يذلا «ناسنإلا ىلاعت هللا هب ىلجت نم مظعأ نمو

 هنطابو «ةيدوبع هرهاظف «بر هنطابو ءدبع هرهاظ مهدنع ناسنالاف «ىلاعت

 هتقيقحف الإو «هرهاظل ةقفاوم اهيدؤي امنإ تادابعلا يدؤي امدنع وهف «ةيبوبر

 يف هّللا ءاطع نبا لاق «ىلاعت هَّللا تاذ نم ءزج هنأ ببسب تناك يتلا ةيبوبرلا

 ةمظعب رهظو «ةيرشبلا فصو روهظب ةيصوصخلا رس رتس نم ناحبس » : مكحلا

 «ةيلزأ ةرهاظ ةيبوبر ىأر يلجتلا قلطمل رظن نمف «ةيدوبعلا راهظإ يف ةيبوبرلا

 «بلاوقلا قحب مايقلاب رومأم دبعلاف «ةيدوبعلا بلاوق ىأر بلاوقلل رظن نمو

 ."'"« ةيبوبرلا ةمظع دوهش يهو نطاوبلا قحبو «ةيدوبعلا بادآ يهو ]

 دوهش وهو ةقيقحلا لحمو «رهاوظلا ةيدوبعلا لحم » :ةبيجع نبا لاقو

 رهظمب ىلجتف «نيدضلا نيب ىلجت ىلاعت قحلا نأ كلذو «نطاوبلا ةيبوبرلا

 لاقو «" 76 نطابلا همساو رهاظلا همسا ققحتيل «ةيدوبعلا بلاوق يف ةيبوبرلا

 هلالج لج قحلا نوكي نأ دعبتسي ال تاذلا ديحوت دمثإب هنيع لحك نم » :اًضيأ

 لب ءرصحنت ال هتايلجت ذإ ...هتافص راونأو هتاذ رارسأ نم صاخ لجتب ىلجتي

 ينارمعلا عومجم نمض «يبرعلا نبا ةالص حرش :رظناو 2.١55 : ص يداهلا رونلا لئاسر )00

 .26 غ١ : ص

 ١15١. : ص يبونرشلا ديجملا دبع حرش نمض ةيئاطعلا مكحلا ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نبا لاقو «''"« هتافصو هتاذ ىلجت نم رون وه امنإف ةداهشلا ملاع يف رهظ ام لك

 .ةيتوهال ةفيطل ةينامثجلا ةثجلا هذه يف حورلا اذه عضو ) : حورلا نع ةبيجع

 .7( ةيتوسان ةفيثك ىف

 : ةبيجع نبا لاق «تايلجتلا عيمج يف هَّللا فرعي نم وه لماكلا فراعلاو

 امفيك تايلجتلا عيمج يف هفرع ءايشألا عيمج يف هّللاب اًقراع ناك نمف١
 ."70 تنولت

 : ةيبوبرلا تافص ءايلوألا اوطعأ مهنأ :يناثلا هجولا

 نأ نكمي يفوصلا يلولا نأ ديحوتلا لامك نم هوربتعا يذلا كرشلا نم

 تافص نم اهريغو فيرصتلاو ءرضلاو عفنلا نم ةيبوبرلا تافصب فصتي

 ضصتخي مل هلا نأ ىلع نمن اهلك دج ةريثك كلذ يف مهصوصنو ؛ةيبوبرل
 : مهصوصن ضعب هذهو «صاوخلا نم هريغلو هل يه لب ةيبوبرلا تافصب

 -اًضيأ لاقو 07« ىلاعت ِهّللاب ءيش لك نع نونغي ءايلوألا » : يلذاشلا لاق

 اودروأو .'””«اوناك امثيح مهظفحي مهيلع هدي نوكت نأ » : -خيشلا ةقيقح يف
 هنأو «' "مهل هظفحو راتتلا نم جاجحلا ةمالس نمض يلذاشلا نأ :كلذل ةلثمأ

 ." مهتماقإو مهرفس يف بارشلاو ماعطلا هذيمالت قزري

 هتمهب نوكلا يف فرصتملا وه١ :-درفلا بطقلا نع- ةبيجع نبا لاقو

 .5؟6/” :ديدملا رحبلا (1)

 .1؟97/ :ديدملا رحبلا (؟)

 ."17/4/5 :ديدملا رحبلا 67)

 .54١/؟:ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا (4)

 ."6:ص رارسألاةرد (0)

 .8"7:ص رارسألاةرد (5)

 .7/:ص رارسألا ةرد 60



 ل
 ."'"( هل مداخ لكلاو «نوكيف نك ءيشلل لوقي «ةينابرلا رارسألابو «ةيلاعلا

00( 

 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 « ةصاخلا هتبترو «هتدامو هتمهب ملاوعلل هتثاغإ ثيح

 لصوأل ينإ هَّللاو » :يلذاشلا لاق «ةرظنلا درجمب ديرملا ينغي يلولاو

 ىلع لوبي يبارعأ ينءاجول هّللاو ” :يسرملا لاقو «"'«ةدحاو سفن نم لجرلا
 لجرلا نيبو ينيب ام هّللاو ١ :اًضيأ لاقو 2(” هللا ىلإ هنيح نم هتلصوأل هيقاس

 يسرملا مالك ىلع اًقلعم-ةبيجع نبا لاق «'””«هتينغأ دقو هيلإ رظنأ نأ الإ

 يلذاشلاو سابعلا ابأ قوفي نم اذه اننامز يف ىقب دقل ِهّللاو» :-قباسلا

 .20( ةظحالملاو ةرظنلاب ءانغالا يف امهبارضأو

 :-هسفن اًحدام- قورز دمحأ لاقو

 اغولا عمجم يف زعلا فيس تدلقو

 اهرسأب اًرط برغلا ضرأ تكلمو

 اًفراع ناك نم ضعب اهينكلمف

 اًبصنم ضفخأ مث اًردق عفرأف

 مهاوس يلوأ مث اًموق لزعأو
 اًسفنأ ضبقأو حاورأ طسبأو

 ةعفر لك يف تقولا مامإ ترصو

 يتضبق يط يف قرشلا دالب لكو

 ةمه عفرأو رادقم عفرأب

 ةصنملا قوف ضعبلا ماقم يلعأو

 ةعيطقلا توم دعب اًبولق يحأو

 ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا ةلسلس :رظناو «5١١:ص يداهلا رونلا لئاسر )١(

 :٠١١. ص ةيمورجالا

 .7١٠؟:ص ةيمورجآلا ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا ةلسلس (؟)

 .505١”:ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ 60)

 ةديقعلا هذه ةرصن يف ينانبلا هللا حتف لاطأ دقو «157١:ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (4)
 .905١:ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :يف اهل داهشتسالاو

 .17١؟79: ص ننملا فئاطل (5)

 .يديزوبلاو يواقردلا هخيش :ةبيجع نبا ينعي و 2758/7 :ديدملا رحبلا (5)



 «ماار) ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 يتمع عفرأب اًعوضوم عئفرأو الماخ رهشأو اًروسكم ربجأو

 يتوطس ناطلسب اًمولظم رصنأو اًملاظ ضحدأو اًرابج رهقأو

 يتوطسب نامزلا روج ىطس ام اذإ هتاتشل عماج يديرمل انأ
 ''"ةعرسب ينآ قورز ايأ دانف ةدشو قيضو برك يف تنك نإف

 دهاشي هنأ وهو ءاّميظع اًماقم غلب اّيلو تيأر دقلو » : غابدلا زيزعلا دبع لاقو

 تاوامسلاو «تارشحلاو شوحولاو «ةتماصلاو ةقطانلا تاقولخملا

 عمسيو «هنم دمتست اهرسأب ملاعلا ةركو ءاهيف امو نيضرألاو ءاهموجنو

 هلغشي نأ ريغ نم هحلصي ام دحاو لك دميو «ةدحاو ةظحل يف اهمالكو اهتاوصأ

 ."'”(هدنع دحاو زيح يف وه نم ةلزنمب هلفسأو ملاعلا ىلعأ لب ءاذه نع اذه

 يعفدم «ءرمسألاب بقلملا مالسلا دبع انأ» :رمسألا مالسلا دبع لاقو

 ىتح سمشلا علطت ام هَّللاو ءهَّلل رسكنو ربجن يذلا انأ ءرّثوم يسوقو « رمعم

 لهأ اي «براغملاو قراشملا لهأ اي ...اهيف يرجي امب ينربختو «ّىلع ملست
 اي راكبأ اي .سباطقأ اي باجنأ اي لادبأ اي لاطبأ اي «لالتلاو فوهكلاو لابجلا

 مكريغصو مكريبكب يلإ اومله «خويش اي لوهك اي بابش اي «زئاجع اي تابيث
 .همكألا ئربأ انأو ...مكينغن متئش ام ينم اوبلطاو «مكديبعو مكرارحأو
 0( صربألاو

 مهنع عفديو ءاوناك امنيأ هيديرم ظفحي خيشلا نأ يف ليزيغم نبا لاطأ دقو

 دقو ١ : كلذ رخآ يف لاق مث «ةريثكلا تاياكحلا كلذ يف دروأو «نتفلاو ءالبلا

 حوللا نم هذيملت ةئيطخ وحمي ىتح اًخيش خيشلا نوكي ال مهضعب لاق
 لفغ ام اًحيش ناك ول :روكذملا لوقلا اذهل اًركنم مهنم رخآ لاقو «ظوفحملا

 )١( ص ةيلعلا ةحفنلا :77.

  230"ص زيربالا / 7/7

 )( ص ةيهبلا نئملاو ةينسلا راونألا : ١6-١5.



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا 2«

 ."'"( ةئيطخلا يف هذيملت عقو ىتح
 تاالامكب هنطاب يف ققحتي نأ ىلإ دبعلا لصي ىتم ةبيجع نبا نيب دقو

 ةيبوبرلا تالامكب هنطاب يف هَّللا هدمي نأ دارأ نمف ١ : ةبيجع نبا لاق «ةيبويرلا

 نم «ةيدوبعلا صئاقنب هرهاظ يف ققحتيلف كلمو رصنو زعو ىنغو ملعو ةوق نم

 ققحت ١ :مكحلا يف هللا ءاطع نبا لاقو « 0« لهجو زجعو فعضو رقفو لذ

 ."0( هفاصوأب كدمي كفاصوأب

 .ةيبوبرلا ديم وت تابثإ ةقيرط :ةيئاثلا ةلأسملا
 .ةيبوبرلا ديحوت تابثإ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا جهنم :الوأ

 ىلاعت هَّللا دوجو تابثإ يف صاوخلا ةقيرط نأ ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا تبهذ
 يهو ؛«لخدم هيف ساوحلاو لقعلل سيل يقوذ ينطاب كلسم ىلع دامتعالا يه

 هفذقي يهلإ رون هنوربتعي يذلا ,يفوصلا فشكلاو ةنياعملاو ةدهاشملا ةقي

 :ىلاعت هّللا دوجوب ةلماكلا ةفرعملا ىلإ هلصويف «فراعلا بلق يف ىلاعت هّللا

 ."”'هوجولا نم هجوب اهيف صقن ال يتلا
 ديحوت تابثإ يف اهب اوصتخا يتلا ةقيرطلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعزو

 .'”اهتيسن يتلا ةيرشبلا حورلل ةيلصألا ةرطفلا يهو ؛نايعلا ةفرعم يه ةيبوبرلا
 اهنأل «نايعلا ةفرعم يه اهيلع حاورألا هللا رطف يتلا ةرطفلا » : ةبيجع نبا لاق

 ةفاثك الإ ةفرعملا كلت نع اهقاع امف ءاهتفاطلو اهئافصل «هّللاب ةفراع تناك اهلك
١ 

 .758:ص ةرهازلا بكاوكلا )١(

 ١6١. /” :ديدملا رحبلا ()

 .4 : ص ةيئاطعلا مكحلا ()

 بقرلا حلاصل اًدقنو ةسارد هتينادحوو هللا دوجو تابثإ يف نييمالسإلا جهانم :رظنا (5)
 . 187 : ص

 .5/: ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :رظنا (0)



 «11ع ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .'70 ةفرعملا كلت تيسن ىتح اهاوهو اهظوظحب لاغتشالاو «نادبألا

 : ةبيجع نبا لاق «نيمسق ىلإ ىلاعت هللا تابثإ يف سانلا قرط نومسقيو
 قيدصتلا لهأف «نايعو دوهش لهأو «ناميإو قيدصت لهأ : نيمسق ىلع سانلا »

 «نيحلاصلاو ءاملعلا نم نيملسملا رثكأ مهو «نيميلا لهأ ةماع مه نامياإلاو

 ليلدلا مهدنع ىوقي ةراتف «ناهربلاو ليلدلا ىلإ هّللاب مهتفرعم يف نودنتسي
 عابتا ىلإ نوعجريف فعضي ةراتو « ميمصتلاو مزجلا ىلإ نظلا عابتا نع نوقرتيف

 .حجارلا نظلا

 اوراصف «نوكملا دوهش يف ناوكألا مهنع تباغ دقف نايعلاو دوهشلا امأو

 نأ تفلك ول : مهضعب لاق ىتح ؛هنودحجي الف «هريغ دوجو ىلع هّللاب نولدتسي

 هعم دهشتو هدهشت نأ لاحم .هدهشأ ىتح هعم ريغ ال هنإف «عطتسأ مل هريغ ىرأ
 .(9« هاوس

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع اهتميقو ةنياعملاو ةدهاشملا ةقيرط ةيصوصخ :اًيناث

 اهيف مهكرشي ال «مهب ةصاخ ةقيرط ةنياعملاو ةدهاشملا ةقب ةقيرط نأ اومعز

 ءاملعلا ةبتر نع اوقرت نيذلا نيفراعلا نم «' ''ةبيطلا حاورألا لهأل يهو ءدحأ

 اهب لصحيو «'*”ةدهاشملا ةقيرط ىلإ لالدتسالا ةقيرط نع مهئانغتسا ببسب

 .ريثكب اهنود يهف قرط نم مهادع ام امأو «ريبكلا نيقيلا

 لاق «ةريبكلا ةجردلا كلذ يف اوغلب ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نأ اومعزو

 ) )1١:ديدملا رحبلا 4/ 1٠"7.

 ١/ :ديدملا رحبلا :ميسقتلا ركذ نميف ىرخأ عجارم رظناو ”257١/7 :ديدملا رحبلا (؟)

 277: ص فوشتلا جارعمو «545 « : ص ممهلا ظاقيإو .07860 /” ,. 06 0١9/5

 .50065-507 : ص مكحلا ىلع قورز حرشو «5؟

 .١/9١٠١:ديدملا رحبلا 6299

 054/١. :ديدملا رحبلا :رظنا (5)



 « دقنو ضرع » ةدلذاشلا «يم4 ل

 «نيقيلا نيع ماقم وهو «نايعلاو دوهشلا نع عئشانلا ريبكلا نيقيلا 0( : ةبيجع نبأ

 اًدحأ تيأر امو ...هّللاب ملعلا يف نيخسارلا نيفراعلا ماقم وهو «نيقيلا قح وأ

 نع ئشانلا نيقيلا قح وأ «نيقيلا نيع وه يذلا ريبكلا نيقيلا ىلع لصح

 نجس يف مهلكف نوقابلا امأو ءامهباحصأ صاوخو يديزوبلا انخيشو
 .7"2( ناوكألا

 ةلزنمو «ةيبوبرلا ديحوت تابثإ يف مهتقيرط نيبت يتلا مهصوصن ضعب هذهو
 ؟فراعملا تفرع هب نم فراعملاب فرعي فيك » : ىلذاشلا لاق : كلذ ىف لقعلا

 ) / ١ 20001 .مث
 ."70 ؟ءيش لك هدوجو قبس نم ءيشب فرعي فيك مأ

 هنع تءاجو «هرشنو .دقتعملا اذه ىلإ ةوعدلا هللا ءاطع نبا ىنبت لفو

 نوكت نأ بجعلا بجعأ نمو » :هلوق :كلذ نمو « كلذ ىف ةريثكلا صوصنلا

 له وأ ؛هيلإ لصوت ىتح هعم دوجو اهل له يرعش تيلف «هيلإ ةلصوم تانئاكلا
 تانئاكلا تناك نإو .هل ةرهظملا يه نوكت ىتح هل سيل ام حوضولا نم اهل

 ةبتر اهألو يذلا وه نكلو ءاهتاذ ثيح نم اهل كلذ سيلف ءهيلإ ةلصوم

 عضاو وه ميكحلا نكلو «هتيهلإ ريغ هيلإ لصو امف «تلصوف ليصوتلا
 فيكو ...باجحلا نيع هتردق ىلإ ذفني ملو اهدنع فقو نمل يهو .«بابسألا

 يذلا وهو هل ةفرعم وأ ءاهرهظأ يذلا وهو هل, ةرهظم تانئاكلا نوكت

 دوهش ةيالوو «ناهربو ليلد ةيالو :ناتيالو امه» :اًضيأ لاقو ."”(اهفرع

 لهأل نايعلاو دوهشلا ةيالوو ءرابتعالا لهأل ناهربلاو ليلدلا ةيالو «نايعو

 لهأ نأل «نايعلاو دوهشلا لهأ دنع مومع ناهربلاو ليلدلا بابرأو ...راصبتسالا

 ١7١. :ص ةيمورجألا ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا ةلسلس ١(

 .86ا/ : ص ننملا فئاطل ()

 .88-44: ص ننملا فئاطل )7( 



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لاقو «''"« هيلع لدي ليلد ىلإ جاتحي نأ هروهظ يف قحلا اوسدق نايعلاو دوهشلا

 «ةيلعلا تاذلا هعوضومو ...مولعلا لجأ نم ديحوتلا ملع» :ةبيجع نبا

 ليلدلا ديحوت :نيمسق ىلع مسقنم وهو ...ةيكزلا اهؤامسأو ةينسلا اهفاصوأو

 صاوخل وهو «نايعلاو دوهشلا ديحوتو «ناميإلا لهأ ةماعل وهو «ناهربلاو
 اوباغو اوركسف ةبحملا سوؤك اوبرش «نادجولاو قوذلا لهأ نم ناسحالا لهأ

 وجولا نع
 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع اهتارمثو «ةنياعملاو ةدهاشملا فيرعت : اًثلاث

 ةنياعملاو ةدهاشملاب هتابثإ : يه ةيبوبرلا ديحوت تابثإ يف مهتقيرط نأ قبس
 ةدهاشملا ىنعم ةبيجع نبا نيبيو «ىلاعت هللاب ةينيقيلا ةفرعملل ةلصوملا

 .ةفيثكلا اهتايلجت رهاظم يف ةفيطللا تاذلا ةيؤر :ةدهاشملا ) : هلوقب ةنياعملاو

 ةفيطل ةفيثكلا راونألا تعجرو «دادولا ققرت اذإف «فيطللا فيثكت ىلإ عجرتف

 ةدهاشملا نم قرأ ةنياعملاف «فيثكلا فيطلت ىلإ عجرتف «ةنياعملا يهف

 ةدهاشملا نم نيكمتلا ىه ةفرعملا» :لاقف «ةفرعملا فرع مث ,"' "«متأو

 .47( مالوم الإ دهشي الف «مئاه بلقب مئاد دوهش يهف ءاهلاصتاو

 لل ءاطع هبا كح حرش باتك :رظنا للا ءاطع 97 ةيهلالا ءاجانملاو 2554 : ص

 .؟ا/7 : ص يبونرشلل

 :ديدملا رحبلا :ةيبوبرلا ديحوت تابثإ يف ةيلذاشلا ةقيرط نايب يف ىرخأ عجارم رظناو

 ظاقيإ و 240 : ص ةيمورجآلا ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا ةلسلسو 2.1875

 ينارعشلل رردلاو رهاوجلاو .559: ص ةيهلالا تاحوتفلاو .9ا947-9” :ص ممهلا

 .41/-55 : ص ىلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا ةسردملا :2١7١ ص

 ١5. :ص فوشتلا جارعم رف

 :ديدملا رحبلا رظناو 25148: ص ةيبيجعلا رهاوجلا رظناو 2586: ص فوشتلا جارعم 61
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 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 وأ «مويقلا يحلا راونأ ةدهاشم يف موسرلا وحم :ةدهاشملا ١ :اًضيأ لاقو

 هلبقتسا اهيف نكسو ةدهاشملا باب لخد اذإف «يناعملا روهظ دنع يناوألا فطلت

 تيبف «ىهتنملاو ةياغلا يهو «نيكمتلاو خوسرلا لحم وهو «ةفرعملا باب
 ,"'7( ةينابرلا ةرضحلا دجسم وه ةقيقحلا

 ةنياعملاو دوهشلا ةفرعمل نأ ملعاو ١ :ةبيجع نبا لوقيف امهتارمث امأو

 : جئاتنو تارمث

 نوكي نأ ريغ نم «درفل اًدرف فراعلا نوكي نأ اهانعمو :ةيرحلا :ىلوألا

 .تادوجوملا نم ءيش قر تحت

 موسرلا هيف لحمضت ماقم كاردإ نع ةرابع وهو ...دوجولا :ةيناثلا

 .ةيلزألا ةقيقحلا يف قارغتسالاب
 .«تاراشإلا عطقب يضقي يذلا لاحلا وهو :متألا عمجلا :ةثلاثلا

 ...تامالعلاو تارامالا نع صوخشلاو

 .اهلاصتاو «ةدهاشملا لاح نيكمت نع ةرابع وهو :وحصلا :ةعبارلا

 اهكردت ال يتلا ءهّللاب ةفرعملا ىلإ لوصولا وهو :قيقحتلا :ةسماخلا

 طقست ىتح قحلا يف قحلاب قحلا نم برشملا صيلختل «ساوحلاب
 .تاراشإلا ىنفتو «تارابعلا لطبتو ؛تادهاشملا

 طوقس دنع يناعملا دوهش لاسرتساب حورلا طسب وهو : طسبلا :ةسداسلا

 .يناوألا

 ةمكحلل ءاقبإ «بابسألا راتسأب رارسألا ةيطغت وهو :سببلتلا :ةعباسلا

 "0... ةفرعملا ءاقب ىلإ ةدهاشملا ءانف نع جورخلا هب دارملاو : ءاقبلا : ةنماثلا

 )١( :ديدملا رحبلا 17١/١.
 :ديدملا رحبلا (؟) 417١/١-8١١.



 «211 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :ناهربلاو ليلدلا قيرطل اهصقنتو ةيلذاشلا مذ : اًعبار

 يهف هللا دوجو تابثإ يف مهتقيرط ريغ ةقيرط لك نأ ةيلذاشلا خويش معز
 امنإو «نيفراعلا ءايلوألا تافص نم تسيلو «نيقيلا ىلإ يدؤت ال ةصقان ةقيرط

 .اهيلإ لوصولا ةادأ لقعلا نوكي يتلا قرطلا يهو «نينمؤملا ماوعل نوكت

 تايالا يف رظنلا وأ «ةنسلاو باتكلا ىلع دامتعالا :ةصقانلا قرطلا يف لخديو

 قيرط نع هللا ةفرعم نكمي ال هنإ :اولاقو «ةحيحصلا ةيلقعلا ةلدألاو «ةينوكلا

 ساوحلاف «ةيلقعلا نيهاربلاو ةلدألاب هيلع ةنهربلا نكمي ال ىلاعت هنإو «ساوحلا
 لقعلاو «زيحتلا نع هزنم هّللاو «زيحتملا ىلع الإ لدت الو «ةرصاق مهرظن يف

 الإ لدي ال ثدحملاو ثدحم هنأل «ىلاعت هللا دوجو ىلع ليلدلا ةماقإ نع زجاع

 هّللاب ةفرعملا ىلإ لوصولا وه : قيقحتلا » : ةبيجع نبا لاق :'”ثدحم ىلع

 طقست ىتح «قحلاب قحلا نم برشملا صيلختل «ساوحلا هكردت ال يذلا

 فرع نم :اولاق كلذلو «تاراشاإلا ىنفتو «تارابعلا لطبتو «تادهاشملا

 ."”( هناسل ّلك قحلا

 دهاشي نم نأ يه ةيبوبرلا ديحوت تابثإ يف ةلدألل مهتجاح مدع يف مهتلعو
 هيلع لدتسي ىتح دحأ هعم سيلف ءهّللا الإ دهاشي ال ةدحولا ملاعو عمجلا ملاع

 لب ؟هسفن ىلع ءيشلاب لدتسي لهو ؟ءيش لك يف وهو هيلع لدتسي اذاملو

 ملاع يف عقاو وهف نيهاربلاو ةلدألا ىلإ جاتحا نم لكو « ؟هتابثإ يف فاك هدوجو

 ."”نوكلا دوجو وه يذلا .ماهوألا

 لالدتسالا ةقيرط صقنتو مذ يف مهنع ةدراولا صوصنلا ضعب ىلي اميفو

 بقرلا حلاصل اًدقنو ةسارد هتينادحوو هللا دوجو تابثإ يف نييمالسإلا جهانم :رظنا )١(
 .ا٠18 :ص

 .07١؟:ص ةيبيجعلا رهاوجلا (؟)

 ."17-4//؟ ةسراممو يعوك فوصتلا :رظنا (6)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 ءلالضلاب هفصوو كلذ نم بجعتلاو «ىلاعت هللا دوجو تابثال رظنلاو

 :ةعدبلاو فارحناللاو

 .هيلإ ةلصوم تانئاكلا نوكت نأ بجعلا بجعأ نمو » : ِهّللا ءاطع نبا لاق

 سيل ام حوضولا نم اهل له وأ ؛هيلإ لصوت ىتح هعم دوجو اهل له يرعش تيلف
 اهل كلذ سيلف «هيلإ ةلصوم تانئاكلا تناك نإو هل ةرهظملا يه نوكت ىتح هل

 هيلإ لصو امف «تلصوف ليصوتلا ةبتر اهألو يذلا وه نكلو ءاهتاذ ثيح نم
 ذفني ملو اهدنع فقو نمل يهو «بابسألا عضاو وه ميكحلا نكلو ؛«هتيهلإ ريغ

 .اهرهظأ يذلا وهو هل ةرهظم تانئاكلا نوكت فيكو ...باجحلا نيع هتردق ىلإ

 .''"(اهفرع يذلا وهو هل ةفرعم وأ

 بوجحم تانئاكلاب ليلدلا ةبتر عم فقاولا ١ :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 ."'”«بابلألا يلوأ نم ناك نإو «بابللا نع رشقلاب عناق «تادهاشملا نايع نع

 تافصب اهفصوو «لالدتسالا ةقيرط صقنت نم رثكأ دقف ةبيجع نبا امأو

 :لاقف .ماهوألاو كوكشلاب الإ يتأت ال اهنأ :كلذ نمف .مذ اهلك ةريثك

 هل ضرعت دق ذإ ,ناصقنلاو ةدايزلا هيرتعي ناهربلاو ليلدلا هجتني يذلا ديحوتلا »

 يف رظنلا ١ :لاقف ةريحلا ىلإ الإ يدؤت ال اهلعج ةرمو .””' ماهوألاو كوكشلا
 4!( ةريح الإ ديزت ال ريونتلا لهأ ةبحص الو «ريونت ريغ نم تانئاكلا لئالد

 : ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقف ءديلقتلاو لهجلا لهأ نم نيلاض اهلهأ لعج ةرمو
 ذفنت ملف «ديلقتلاو لهجلا مهسبح نيذلا مه » [7:ةحتافلا ةروس] (َيِل اصلا الو

 ليلدلا ديحوت ىلإ نايعلا ديحوت نع اوصكنف «ديحوتلا صلاخ ىلإ مهرئاصب

 .8/8-84: ص نئملا فئاطل )001(

 ١١. : ص قارشإلا مكح نيناوق هن

 5١١. 7/6 :ديدملا رحبلا ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةياغ حالصلا يف غلب ولو «نايعلاو دوهشلا لهأ دنع لالض وهو «ناهربلاو

 هدبعي ملاعلا «هب لهاجلا عم هّللاب ملاعلا يوتسي ال١ :اًضيأ لاقو "70 ناكمإلا

 هّللاب لدتسي هّللاب ملاعلا «ناهربلاو لالدتسالا ماقم يف هب لهاجلاو «نايعلا ىلع

 ءهلبلا نم هلعج ةرمو «''”«هللا ىلع ءايشألاب لدتسي هب لهاجلاو «هريغ ىلع
 7( هلبلا نم وهف هيلع هريغب لدتسي هللا نع اًبوجحم ناك نم لكو » :لاقف

 نم وهف نايعلا ةفرعم هللا فرعي مل نم لك » : لاف .نييمألا نم هلعج ةرمو

 476 نييمألا ظ )0

 ةقيرط نم يحتسي يفوصلا فراعلا نأ ىلإ يمناغتسملا هويلع نبا بهذيو
 هللاب نوفراعلا امأو» :لوقيف «ميلعتلا ماقم يف ىتح ناهربلاو لالدتسالا

 نم نوحتسي «نوكلا اذه نم ءيش ىلع نوفقوتي ال نايعلا ماقم يف نوخسارلا

 ليلدلاو ناهربلاب نايتإلا ميلعتلا ليبس ىلع ولو مهتنسلأ ىلع ردصي الف ...هللا

 .(ةدهاشملا ةرضح يف برقلاب مهسبلتل

 كلذب نودصقي مهنكل تاقولخملا يف ربدتلاو رظنلا نوحدمي دقو : تلق

 :هّللا ءاطع نبا لاق : تاقولخملا هذه يف هَّللا نأ ىنعمب «دوجولا ةدحو تابثإ

 نأ كنم قحلا دارمف ءاهالوم اهيف ىرتل نكلو ءاهارتل تانئاكلا بصن امف )

 ثيح نم اهارت الو ءاهيف هروهظ ثيح نم اهارت ءاهاري ال نم نيعب اهارت

 ) )1١:ديدملا رحبلا ١/9".

 .68/6 :ديدملا رحبلا (؟)

 .45/5 :ديدملا رحبلا (0)

 ١58/5. :ديدملا رحبلا (5)

 :لالدتسالاو ركفتلاو رظنلا ةقيرط زمل يف ىرخأ رداصم رظنا «47:ص ةيسودقلا حنملا (5)

 مكحلا ىلع قورز حرشو 2145 ال" :ص ممهلا ظاقيإ و ,؟50 /" :ديدملا رحبلا

 .450 : ص ةيسودقلا حنملاو 5١« : ص



 «دقنو ضرع , ةيلئاشلا 2
 .230 اهتينوك

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةنياعملاو ةدهاشملا عناوم :اًسماخ

 ١ - لقعلا عم فوقولا :

 هعم فقي الو كلذ زواجتيو «هملعو هلقع نع لزعني نأ فراعلا ىلع بجي

 : '؟7ةدهاشملا هل لصحي كلذ دنعف

 عم ءاقبلا وهو ,نجسلا ثروي لقعلا رون عم فوقولا :١ ةبيجع نبا لاق

 .عناص ىلإ جاتحت ةعنصلا نأ :كردي هكرادم ةياغ لقعلا نأل «ناوكألا ةرئاد

 دوهشو «يناعملا رارسأ ىلإ يضفي ىتح «تانئاكلا نم قرت ىلإ هرون ذفني الو

 اهيلع باغو ؛حورلا تعجر اذإف ءرسلاو حورلا كرادم نم كلذ نأل ؛نوكملا

 ىلإ ناوكألا ةرئاد نع اهتركف تجرخو «بويغلا نيدايم اهل تحتف :هّللا ركذ
 ."”( نوكملا دوهش ءاضف

 رحب رايت يف دبعلا قرغ اذإف » :لاق اذلو «هلقع ىلإ جاتحي ال هدنع فراعلاو

 47( هلقعب لالدتسالا نع هبر دوهشب ىنغتساو «هلقع مكح نع باغ تاذلا

 انقوعي هنإ ١ :لوقيف هرارسأو صاخلا ديحوتلا نع بجحلا ربكأ نم لقعلا ربتعيو

 هنأل .هججحو هلئالد عم فوقولاب «صاخلا ديحوتلا رارسأ ىلإ هنع دوعصلا نع
 كرادم نع ةجراخ صاخلا ديحوتلا رارسأو «هقوف ةياغ ال هكردأ ام نأ ىري

 . 27( لوقعلا

 .8325: ص ننملا فئاطل 000

 .50 /؟ ةسراممو ىعوك فوصتلا :رظنا (0)

 .1 71-7: ص

 .778: ص ىنارمعلا عومجم نمض .«يرتششلا ةينون حرش )0(



 «201 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : قلخلا دوهش - ؟

 دوجو داقتعا وه هّللا ةيبوبرل ةنياعملاو ةدهاشملا لوصح عناوم ربكأ نم

 يف اًروصحم «هسفن دوهشب اًبوجحم دبعلا ماد ام » : ةبيجع نبا لاق «هعم دحأ

 لدتسي ...ىلاعت قحلا دوجوب نمؤي «بيغلاب نمؤم وهف هتاذ لكيه يفو ناوكألا

 نع هتركف تجرخو .هسح ةرئاد تفطلتو «هسفن نع ينف اذإف « هيلع هرثأ دوجوب
 .2'!( ةداهش هدنع بيغلا راصف «نايعلاو دوهشلا ىلإ ىضفأ ناوكألا ةرئاد

 : ةيبوبرلا ديحوت تابثإ يف ةيلذاشلا ةقيرط ةيرسو ةبوعص :اًسداس

 اذهو «صاوخلا الإ اهيلع ىوقي الف مهتقيرط ىلع ىوقي قلخلا لك سيل

 مهنمؤم قلخلا اهيلع ىلاعت هللا رطف يتلا ةرطفلا ىنعمب تسيل اهنأ ينعي
 تابثإ يف ةقيرط لضفأ اهنأ نوعدي يتلا ةقيرطلا هذه نأ بيجعلاو «مهرفاكو
 ةفشاكملا لعج يلذاشلا نأ ليلدب «صاوخلا لك اهيلع ردقي ال ةيبوبرلا ديحوت

 لاق «سانلا لك نع اهب درفت يتلا بطقلا تامارك نم تاذلا ةقيقح نع

 ةقيقح نع هل فشكيو » :اهنم ركذ مث «ةمارك ةرشع سمخ بطقلل » : يلذاشلا
 اذهو ...ةينابطقلا صئاصخ نم اذهو » :اهحرش يف ةبيجع نبا لاق « تاذلا

 بلقو «ٌّيكز حور الإ هئابعأ لقث لمحت الو «حاورألا لك هقيطت ال فشكلا

 نبا لاقو "00... سنألا طاسب ىلع تبثو سدقلا ةرضح نطوتسا دق «ّىفو

 لهأب صوصخملا نايعلاو دوهشلا وه يذلا :صاخلا ديحوتلا » : ةبيجع
 ظ ."7( نافرعلا

 )١( :ديدملا رحبلا ١/15.

 ١. 18: ص ةيبيجعلا رهاوجلا 00

 ةسردملا :رظناو :5١-255 ص ةبيجع نبأ حرشب ىيعافرلل مظاعت نم اي ةديصق حرش 69

 .9ا/ :صص ىلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «21

 :هتابثإو ةيبوبرلا ديحوت ةفرعم يف مهتديقع دقن

 ضرعلا اذهو «ةيبوبرلا ديحوت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا دقتعم ضرع مدقت
 مهسواسوب ثولتي مل بلق هل ناك نمل مهدقتعم نالطب يف فاك هدحو

 ثحبملا اذه درفأ مهدقتعم نالطب نايبو «قحلا قاقحإل ةدايز نكل «مهتافارخو

 ثحب لالخ نم درلا نوكي فوسو «مهتديقع نم هضرع قبس ام ىلع اًدر

 : مهنع نيتقباسلا نيتلأسملا

 ديحوت فيرعت يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم نايب :ىلوألا ةلأسملا

 :ةيلذاشلا لوق ىلع درلاو «ةيبوبرلا

 : ةيبوبرلا ديحوت فيرعت الوأ

 هللا ةفص ةيبوبرلاف «برلا هنمو «ببر لعفلا نم ردصم ةيبوبرلا :ةغل

 اهنم :ناعم ىلع قلطي برعلا مالك يف برلاو «برلا مسا نم ةذوخأم يهو
 ."''حلصملاو ؛عاطملا ديسلاو ؛كلاملا

 قلخلا اهنمو «هلاعفأب هللا دارفإ وه ةيبوبرلا ديحوت نإف : حالطصالا يف امأ

 ءايحالاو ءرضلاو عفنلاو «عنملاو ءاطعلاو ءريوصتلاو كلملاو ماعنإلاو قزرلاو

 ال يتلا هلاعفأ نم كلذ ريغو ءردقلاو ءاضقلاو ءمكحملا ريبدتلاو «ةتامإلاو

 .هلك كلذب نمؤي نأ دبعلا ىلع بجاولا نإف اذهلو ءاهيف هل كيرش

 لوقلا نيب ةيفوصلا دنع ةيبوبرلا ديحوت عمج نع ميقلا نبا ثدحت املو

 دهشيف » :لاقف حيحصلا ةيبوبرلا ديحوت فيرعتب ىتأف ةلأسملا هذه يف قحلا

 الو قلاخ الف ءهدحو هدابع رمأ ربدي .هشرع قوف ىلاعت برلا ةيمويق هبحاص
 اًرهاظ ةكلمملا رمأل ربدم الو ييحم الو تيمم الو عنام الو يطعم الو قزار

 الو ءهنذإب الإ ةرذ كرحتت ال ,نكي مل أشي مل امو ناك ءاش امف «هريغ اًنطابو

 ) )1١ص طيحملا سوماقلا :رظنا :١١١.« ناسلو العرب:١/8494.



 « ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةرذ لاقثم هنع بزعي الو «هملعب الإ ةقرو طقست الو «هتئيشمب الإ ثداح يرجي

 .هملع اهاصحأ الإ ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ضرألا يف الو تاومسلا يف

 ديحوت عمج اذهف «هتمكح اهتضتقاو «هتئيشم اهب تذفنو «هتردق اهب تطاحأو

 .''”« ةيبوبرلا

 «برلا وه هللا نأ دقتعي نأب :ةيبوبرلا ديحوت ١ :يدعسلا خيشلا لاق

 صاوخ ىبرو «معنلاب قلخلا عيمج ىبر يذلا «ريبدتلاو قزرلاو قلخلاب درفتملا
 .ةليمجلا قالخألاو «ةحيحصلا دئاقعلاب -مهعابتأو ءايبنألا مهو -هقلخ

 بولقلل ةعفانلا ةيبرتلا يه هذهو ءةحلاصلا لامعألاو «ةعفانلا مولعلاو

 .'"'"« نيرادلا ةداعسل ةرمثملا حاورألاو

 : باذعلا نم يجني ال هدحو ديحوتلا اذهب رارقإلا نأ نايب : اًيناث

 اهب ناميالا بجي ىتلا ةثالثلا ديحوتلا عاونأ دحأ وه ةيبوبرلا ديحوت نإ

 ( هتيبوبر يف هللا دحو اذإ الإ هديحوت ققحتي الو دحأ ناميإ حصي اال هنإف اذلو

 الو «مالسلا مهيلع لسرلا ةثعب نم ةياغلا وه سيل ديحوتلا نم عونلا اذه نكل
 .ةيهولألا ديحوت وهو همزالب دبعلا تأي مل ام هللا باذع نم هدحو يجني

 ةروس] :«نورتم مهو الإ هناي مهرَكَأ ُنِمْؤُي اًمَوإ» :ىلاعت هللا لوقي اذلو ررزل ع +

 لكو -اًربدمو اًقزارو اًقلاخو اًبر هّللاب مهرثكأ رقي ام : يأ ىنعملاو «[05٠:فسوي

 ناثوألا نم هريغ هتدابع يف هعم نوكرشم مهو الإ - ةيبوبرلا ديحوت نم كلذ
 .عنمت الو يطعت الو «عفنت الو رضت ال يتلا مانصألاو

 ةيبوبرب نيكرشملا رارقإ ىلع هنم ةديدع نطاوم يف ميركلا نآرقلا لد دقو

 َقَلَح ْنَم مُهَتلَأَم نيكول :ىلاعت هلوق كلذ نمو «ةدابعلا يف هب مهكارشإ عم هللا
 غرم ءو وسم

 «[١1:توبكنعلا ةروس] #«َنوْكَفْؤي َفأَف لأ نلوفيل رَمَمْلاَو سْمَّشلا رَكَسَو ضَرَأْلاَو ِتومَّسل

 .7١:ص ديدسلا لوقلا (؟)
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 مالسإلا يف مهلخدي مل هنأ الإ ةيبوبرلاب هَّلل نيك رشملا نم ماعلا رارقالا اذه عمو

 اهيف دولخلاو رانلاب مهدعوتو نورفاك نوكرشم مهنأب مهيف يف هللا مكح لب

 ةيبوبرلا ديحوت مزال اوققحي مل مهنوكل مهلاومأو مهعامد لي وسر حابتساو

 .ةدابعلا يف هّللا ديحوت وهو

 : ةيبوبرلا ديحوت يف فارحنالا رهاظم :اًلا

 .سوفنلا هيلع ةلوبجم ءرطفلا يف زوكرم رمأ ةيبوبرلا ديحوت نأ نم مغرلاب
 «هيف فارحنا هدنع لصح نم سانلا يف دجو هنأ الإ «ةلدألا هريرقت ىلع ةرثاكتم

 : يلي اميف بابلا اذه يف فارحنالا رهاظم صيخلت نكميو

 كلذ دقتعي امك «هناحبس هدوجو راكنإو الصأ هّللا ةيبوبر لحج ١-

 ليللا بلقت ىلإ وأ ةعيبطلا ىلإ تاقولخملا هذه داجيإ نودنسي ديذلا ةدحالملا

 امو هَذا اَلِإ اكلم امو ايكو ٌثوُمَت ايدل انناَح اَّلِإ َه اَماُلاَهَولم : كلذ وحن وأ ءراهنلاو

 .[14 :ةيئاجلا ةروس] ؟نوُنظي اَِّإ مه َنِإ ولع ْنِم َكِلَدي محل
 نمك «هتيبوبر يناعم ضعب راكنإو «هناحبس برلا صئاصخ ضعب دحجج -؟

 رضلا عفد وأ هل عفنلا بلج وأ «هتوم دعب هئايحإ وأ هتتامإ ىلع هللا ةردق يفني

 .كلذ وحن وأ «هنع

 نم ءزج هلك وأ ملاعلا نم اًئيش نأ معزو «هتاذ يف ىلاعت هّللا دارفإ مدع -*
 قرفلا هيف تعقو ام ربكأ نم وه فارحنالا اذهو «ةمسقنم هتاذ نأو «ىلاعت هللا

 يف اولض دق مهو « -مهنع هضرع قبس امك-ةيلذاشلا ةقيرطلا اهنمو «ةيفوصلا

 : نيهجو نم كلذ
 .ةمسقنم هللا تاذ اولعج مهنأ :لوألا هجولا

 .هقلخل هَّللا ةطلاخمب اولاق مهنأ : يناثلا هجولا

 ريثك يف ةلأسملا هذه يف ةيفوصلا قرطلا لالض نايبل ةيميت نبا ىربنا دقو

 كلذكو » :لاق نيملكتملا دنع ديحوتلا ماسقأ دحأ نع ملكت املو «هبتك نم



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ال وأ «هل ءزج ال وأ «هتاذ يف هل ميسق ال دحاو وه) :مهلوق وهو ثلاثلا عونلا

 هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل دمص دحأ هناحبس هللا ناف «لمجم ظفل (هل ضعب

 ."'"( ءازجأ نم بكر دق نوكي وأ «أزجتي وأ «قرفتي نأ هيلع عنتميف ءدحأ اوفك

 رفك اذهف ىلاعت قلاخلا نم !ًءزج قلخلا نوكي نأ امأو» :اًضيأ لاقو

 «ةفوصتملا لاهجو «ةضفارلا نم الغ نمو «ىراصنلا هَّللا ءادعأ هلوقي «حيرص

 نم ءيش هتاذ يف سيل «دبع دبعلاو ءبر برلاو ...رفاك وهف هدقتعا نمو
 للاب ةفرعملا لهأ نم دحأ سيلو .هتاذ نم ءيش هتاقولخم ىف الو .هتاقولخم

 عمس نإو «هب هداحتا الو «تاقولخملا نم هريغب وأ هب ىلاعت برلا لولح دقتعي

 هقلتخا «بوذكم هنم ريثكف خويشلا رباكأ ضعب نع لوقنم كلذ نم اًئيش
 ةفئاطلاب مهقحلأو «ناطيشلا مهلضأ نيذلا «ةيحابملا ةيداحتالا نم نوكافألا
 ,©0( ةينارصنلا

 لج هّللاو »:لاقف .هرقأو ةلأسملا هذه يف يكملا بلاط يبأ مالك لقنو

 عيمج نم نئاب «هفاصوأب دحوتم ءهسفنب درفنم تاذ وه هنأش مظعو هلالج
 هاوس يفاالو «هاوس هتاذ يف سيل «ضارعألا هلحت الو .ماسجألا لحي ال «هقلخ

 ." 6 قلاخلا الإ تاذلا يف الو «قلخلا الإ قلخلا يف سيل «ءيش هتاذ نم

 :لاقف تاقولخملل هللا ةنيابم ىلع نيمدقتملا ةيفوصلا خويش قافتا لقنو

 فلس هيلع قفتا ام ىلع نوقفتم نيدلا يف مهب ىدتقي نيذلا خياشملا لكو»

 هتاقولخم يف سيلو «تاقولخملل نيابم هناحبس قلاخلا نأ نم اهتمئأو ةمألا

 نع ميدقلا دارفإ بجي هنأو «هتاقولخم نم ءيش هتاذ يف الو «هتاذ نم ءيش

 نكمي نأ نم رثكأ مهمالك يف اذهو «قولخملا نع قلاخلا زييمتو «ثداحلا

 ) )1١:ىراتفلا عومجم "/ ٠١٠١.

  (0ىراتفلا عومجمو كا : ىواتملا عومجم :رظناو ,؛١332 : ىواتفلا عومجم : */ 5١.

 :ىواتفلا عومجم رف 5857/6.
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 ."'7( انه هركذ

 دوجو دقتعا نمف «هناحبس هللا ريغل ةيبوبرلا صئاصخ نم ءيش ءاطعإ - -8

 وأ ءايحإ وأ مادعإ وأ داجيإ نم نوكلا ريبدت نم ءيش يأ يف نو هللا عم فرصتم

 للاب كرشم وهف ةيبوبرلا يناعم نم كلذ ريغ وأ رش عفد وأ ريخ بلج وأ ةتامإ
 : ميظعلا

 هدحو هناحبس برلاو «دنو كيرش هل الإ قولخم نم امف » :ةيميت نبا لاق

 ال اذهلو «نكي مل ءاشي مل امو ناك ءاش ام لب ءدن الو هل كيرش ال يذلا وه

 :اًضيأ لاقو «*”(كلذ وحنو اًقلطم اًبر الو اًقلاخ ىمسي نأ هريغ قحتسي

 ءيش هب لثمي الف «ءيش هلثمك سيل هن أو «ىلاعت هَّللا ديحوت نم نآلم نآرقلاو »

 يف الو «هتاذ يف ال ءيش هلثمك سيل ذإ «ءايشألا نم ءيش يف تاقولخملا نم

 ةعاطلاو لكوتلاو ةبحملاو ةدابعلا نم هقحتسي اميف الو «هلاعفأ يف الو «هتافص

 ٌريْمأَو هدب 4 امو ٍضرأْلاو ٍتونمَسلا ٌبّر» : ىلاعت لاق «هقوقح رئاسو ءاعدلاو

 ىمسي نأ قحتسي الو «هيماسي دحأ الف 5: ميرم ةروس] ايس مل ُملعَت لَه يدل

 ىنعم ىف آل ءءامسألا نم ءىش ىنعم ىف هيواسي الو «ءامسألا نم هب صتخي امب

 تاذلا ىنعم يف الو ءءامسألا نم كلذ ريغ الو ريدقلا الو ميلعلا الو يحلا

 ءاًقلاخ الو ابر الو اًهلإ نوكي الو «ةماعلا ءامسألا نم كلذ وحنو دوجوملاو

 (9 ذي مي الك مل و ةمصنلا هنأ 0 ع لأ وه لق#م : ىلاعت لاقف

 يف هيفاكي دحأ نكي ملف «[4-١:صالخإلا ةررس] «دَصَل اًوُْك ُمَأ كي ْمَلَو

 00 ا'ءيش هلداعي الو ء(«ىيش هلئامي الو ا «ءايشألا نم ءيش

 ناثوألا دابع نأ موقلا بهذمو ١ : مهدنع كرشلا ةقيقح اًئيبم ميقلا نبا لاقو

 171/٠١. : ىواتفلا عومجم 0010

 0 / : ىواتفلا عومجم )0230

 .55/57"7 :ىواتفلا عومجم 6()



 «ي1 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ريغ دبع ام هنإف .نودحوم مهلك بكاوكلا دابعو نارينلا دابعو نابلصلا دابعو

 رانلا دبع نمو «ديبلا يف راجحألل رخ نمو ءمهدنع دوبعم لك يف للا

 «ثداحو ميدق دوجو تابثإ مهدنع كرشلاو هلل دباع دحوم وهف بيلصلاو

 نآرقلا :هل ليق دقو مهيفراع ضعب لاق اذهلو ءدبعو برو «قولخمو قلاخو

 ."'"(هلوقن ام وه ديحوتلاو ءكرش هلك نآرقلا :لاقف ءمكلوق لطبي هلك

 : ةلطابلا همزاولو ةيفوصلا دنع ةيبوبرلا ديحوت ةقيقح :اعبار

 ديحوت ىنعم يف ةيفوصلا قرطلا نم اهريغو ةيلذاشلا ةقيرطلا تلض دقل

 لزعم يف ةعيرشلا ءاملع نكي ملو ءدوجولا ةدحو ىنعمب هورسف يذلا ةيبوبرلا
 دقو «قلخلا مامأ هفشكو هتيرعتل اودصت لب «هلالضو مهبهذم ةقيقح ةفرعم نع

 امأو» :لاقف ءهمزاولو ةدحولا لهأ ديحوتل يقيقحلا ىنعملا ميقلا نبا نيب

 هنأو ءهبشملا قلخلا نيع وه هزنملا قحلا نأ :مهدنع ديحوتلاف ةيداحتالا

 هيف هلو .ءيش لك ةيآ هنأو «هتيهامو هتقيقحو دوجوم لك دوجو نيع وه هناحبس

 ةيآلا سفن وه لب «ريبعتلا أطخ نم مهيققحم دنع اذهو «هنيع هنأ ىلع لدت ةيآ

 تارابتعا دوجوب ددعتلاف «هيلع لدتسملا سفنو لدتسملا سفنو ليلدلا سفنو

 نيعو «حوكنملا نيعو حكانلا نيع مهدنع وهف ءدوجولاو ةقيقحلاب ال ةيمهو
 ...لوكأملا نيعو لكآلا نيعو «حوبذملا نيعو حباذلا

 نوفراع ناميإلا ولماك نونمؤم هموقو نوعرف نأ :ديحوتلا اذه عورف نمو

 مهنأو «باوصلاو قحلا ىلع مانصألا دابع نأ هعورف نمو ,ةقيقحلا ىلع هّللاب

 ميرحتلا يف قرف الأ قحلا نأ هعورف نمو «هريغ ال هناحبس هللا نيع اودبع امنإ

 انزلاو ءرمخلاو ءاملا نيب قرف الو «ةيبنجألاو تخألاو مألا نيب ليلحتلاو

 نع نوبوجحملا امنإو «ةدحاولا نيعلا وه لب ةدحاو نيع نم لكلا «حاكنلاو

 )١( :نيكلاسلا جرادم / 047.
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 باجح يف مكنأل مكيلع مارح وه معن «لالح اذهو مارح اذه :اولاق رسلا اذه

 .«سانلا ىلع قيرطلا اوقيض ءايبنألا نأ هعورف نمو «ديحوتلا اذه ةقيقح نع

 ."'”( هيلإ اوعدو هب اوءاج ام ءارو رمألاو دوصقملا مهيلع اودعبو

 نم اًريثك ةيلذاشلا ةقيرطلا هب تلاق يذلا ةيبوبرلا ديحوت نمضت دقو : تلق

 : اهنم «ةريثك هوجو نم نطاب مهلوقو «ةلطابلا مزاوللا

 :هريغل ىلاعت هّللا ةيبوبر راكنإ مهلوق ةقيقح نأ ١-

 عضخي يذلا ىلاعت وه مهدنع لب «هل اًقلاخو ابر نوكي ىتح هعم ريغ ال ذإ

 اذه حضويو «بيعو صقن لكب فوصوملا وه لب «تاءالتبالا هبيصتو دبعيو

 كلذو «مهلوق داسفو «مهرفك هب رهظي ام ضعب يف » :هلوقب ةيميت نبا هجولا

 .هوجو نم

 الو هأرب الو .هعدتبا الو ءائيش قلخي مل هللا نأ : مهلوق ةقيقح نأ : اهدحأ

 دوجول اًقلاخ نوكي نأ عنتمملا نمف «هدوجو الإ دوجو نكي مل اذإ هنأل .هروص
 نأ «لوقعلل اههدبأو «مولعلا نيبأ نم كلذب ملعلا نإف «هتاذل اًنراب وأ ءهسفن

 #َنوُئِلَحْلا مه أ ِءْيَس ِريَح ْنِم اوقِلَخ مم :هناحبس لاق اذهلو ء«هسفن قلخي ال ءيشلا

 «قلاخ ريغ نم نيقولخم اونوكي مل مهنأ نوملعي مهنإف 018 :روطلا ةروس]

 .ًاًقلاخ مهل نأ نيعتف هسفن قلخي ال ءيشلا نأ نوملعيو

 دق برلا نوكي ءيش مث ام هنأ :ةينوعرفلا ةدحالملا ءرافكلا ءالؤه دنعو

 ةقولخم الإ نوكت ال ةسدقملا هسفنو «ةسدقملا هسفن الإ هعدبأ وأ «هأرب وأ هقلخ

 رفكلا رهظأ نم كلذو «لوقعلا هئادب يف كلذ عانتمال «ةءوربم ةعونصم ةبوبرم

 الإ مث امف :صوصفلا بحاص يأر ىلع امأو «ءارالاو للملا لهأ عيمج دنع

 ءاقولخم نوكي ال هدوجوو «هنع ةينغلا مدعلا يف ةتباثلا تاوذلاو ءهدوجو

 ) )1١:نيكلاسلا جرادم ”4597-4557/7,



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اعيش هّللا قلخي ملف .هنع ةينغ تاوذلاو

 الإ سيل ذإ .كلملا كلام الو «نيملاعلا بر سيل هللا نأ مهدنع نأ : يناثلا

 كلملا وه كولمملا كلملا نوكي الو ءهسفن بر نوكي ال وهو ءهدوجو
 ءانب «كلملا كلم وه هنإ :اولاقو .هضقانت عم رفكلا اذهب اوحرص دقو «كلاملا

 .هدوجو ىلإ ةرقتفم ءايشألا تاوذو «ءايشألا تاوذ ىلإ رقتفم هدوجو نأ ىلع

 .كلملا كلم وهف ءهدوجول ةكلام ءايشألاف

 الو ءائيش اًدحأ ىطعأ الو ءائيش اًدحأ قزري مل هَّللا نأ مهدنع نأ :ثلاثلا

 الو «ةمعن دحأ ىلع معنأ الو ءاّدحأ ىدهالو .دحأ ىلإ نسحأ الو ءادحأ محر

 ىلإ هنم لصي مل :ةلمجلا يف مهدنعو «نايبلا اًدحأ ملع الو ءاّملع اًدحأ ملع

 لالضإ الو ىده الو «عنم الو ءاطعالو ءرضالو عفن الو ءرشاالو ريخ ال دحأ

 ريغ كانه سيلف «هدوجو ضحمو «هسفن نيع اهعيمج ءايشألا هذه نأو .الصأ

 وأ ءاّروصنم وأ ءاقوزرم نوكي دبع الو «اهب عفتني هاوس دحأ الو «هيلإ لصي

 ,مدعلا يف ةتباث تاوذلا هذه نأ : صوصفلا بحاص ىأر ىلع مث ءايدهم

 .ردقلا رس هدنع اذهو ءترضو تعفنو «تءاسأو تنسحأ يه تاوذلاو

 .هسفنب هسفن ماذ وه لب ءالأصأ هريغ ةتباث تاذ مث ام نيقابلا يأر ىلعو

 .موتشملا بورضملا قوزرملا وهو .هسفنب هسفن لتاقو ءهسفنب هسفن نعالو

 .اًنيب احيرصت كلذب اوحرص دقو «لوكأملاو لكآلاو ,.حوكتملاو حكانلا وهو

 موصيو (دبعيو عضخيبو .دجسيو عكرب يذلا وه هللا نأ مهدنع نأ : عبارلا
 هبيصيو ءادعألا هيلتبتو «ماقسألاو ضارمألا هبيصتو «مانيو موقيو «عوجيو

 بيصي برك لك نأب اوحرصو «كلذب اوحرص دقو «ءاوأللا هب دتشتو «ءالبلا

 .هنع سفنتي امنإف «بركلا سفن اذإ هنأو «بركلا هبيصي يذلا وه هنإف سوفنلا

 اًداحلإو اًقافن مهمظعأو هَّللا قلخ رفكأ نم مه نيذلا -ءالؤه ضعب هرك اذهلو

 وه هنأ مهدنع نأل ؛ءالبلا ىلع ناسنإلا ربصي نأ -اًدانعو هللا ىلع اًرتعو
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 نم مث ام هنإف ءبيعو صقن لكب فوصوم هنأب اوحرص دقو «ىلتبملا باصملا
 :ملاعلا يف قوسفو رفكو ءصقنو بيع لكف :هريغ بويعلاو صئاقتلاب فصتي
 .دوجولا يف اذه ىلع نوقفتم مهلك .هريغ هب فصتم ال .هب فصتملا وه هنإف

 ىوس مث ام :لوقي هريغو «مدعلا يف تباث كلذ نإ :لوقي صوصفلا بحاص مث

 0 بلاثملاو بياعملا هذهب فصتم وه ىذلا «قحلا دوجو

 :هداسف ةفرعم يف فاك مهلوق روصت نسح نأ -؟

 نبأ لاق «هدأسف ىلع لذت ىرخأ ةلدأ ىلإ روصتلا اله عم جاتحي الو

 روصتلا نسح عم جاتحي آل .هداسف نايب يف فاك ءالؤه بهذم روصت نإ ) : ةيميت

 ."' «رخآ ليلد ىلإ
 لهأ لوق لطبت ةيبوبرلا ديحوت ىلع تلد يتلا ةعيرشلا صوصن نأ-"

 :ةدحولا

 «تانئاكلا عيمجل قلاخلا وه ىلاعت هللا نأ ىلع ةيعرشلا صوصنلا تلد

 هنأو ءاهناقتإو اهقلخ ماكحإو ءاهريوصتو اهئربو ءاهمدع دعب اهداجيإب كلذو

 ةباثإو «عنمو ءاطع نم فيرصتلاو ريبدتلا عاونأب ءاش فيك اهربدي ىلاعت

 .ةناهإو ماركإو «ةبوقعو

 مولعلا نيبأ نم هنأل هسفن بيثم وأ هسفن قلاخ هللا نوكي نأ لقعلاب عنتميو

 هيلع عقو هريغ كانه نوكي نأ نيعتيف «هسفن قلخي ال ءيشلا نأ لوقعلل اههدبأو

 ." "ةدهاشملا تايآلاو لقعلاو ةرطفلا ةلدأ هل دهشت يذلا اذهو «ريبدتلاو قلخلا

 نبا لاق يذلا .هومعز يذلا ديحوتلا اذه رفك نيبتي ضرعلا اذه لالخ نمو

 قافتاب حيرص رفك اذهف :قولخملا دوجو وه قلاخلا دوجو نوك امأ» : ةيميت

 .15١59-0؟148/؟ :ىواتفلا عومجم نمض ةيداحتالا بهذم ةقيقح 000

 .,1١"م8/7؟ : ىراتفلا عومجم نمض ةيداحتالا بهذم ةقيقح ()

 .118/؟ :ىواتفلا عومجم نمض ةيداحتالا بهذم ةقيقح :رظنا 9(6)



 ل7 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هولحتنم ناك نإو ؛ناسنإ لك لقع ةهيدب يف لطابلا لطبأ نم وهو ؛نامياإلا لهأ
 .'')(نافرعلاو قيقحتلا ةياغ هنأ نومعزي

 اهمهف نع سانلا زجعي يتلا رارسألا نم ديحوتلا نوكي نأ نالطب : اًسماخ
 : اهغيلبتو

 نأو .«سانلا نيب هراهظإ زوجي ال رس صاخلا ديحوتلا نأ ىوعد امأو

 :لاقف ءاهدر ميقلا نبا ىلوت ةلطاب ىوعد يهف هب اوصتخا نيذلا مه ةيفوصلا

 .مزعلا ولوأ مهلضفأو «لسرلا مهلضفأو «ءايبنألا ىلاعت برلا ةوفص لضفأ»

 «نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو مالسلاو ةالصلا امهيلع ناليلخلا مهلضفأو

 الو .دابعلا هفرع ديحوت لمكأ وه :كلذ نم مهرارسأ ىلإ هللا هحالأ يذلاو

 هللا تاولص مهو «سواسولاو يواعدلاو حطشلا الإ هءارو سيلو ءهنم لمكأ

 ثيحب «هوررقو هوحضوأو هونيبو هوتعنو ديحوتلاب اوملكت دق مهيلع همالسو

 ةدئفألا هتلصحو «بولقلا هتملعف ءنايبلاو روهظلاو يلجتلا زيح يف راص

 هيلع تدانو «نيهاربلا هيلع تماقو .دهاوشلا هتحضوأو «ةنسلألا هب تقطنو

 .لئالدلا

 اعد ام ىلإ عاد يبن ثراو الو ءايبنألا نم يبن نع لقني نأ دحأل نكمي الو

 هقطن نع هسرخأ هناحبس هَّللا نأو ءهب قطنلا هنكمي ال اًديحوت ملعي هنأ :هيلإ

 تفلتخا نإو ؛هنع ريبعتلا ناسللا نكمأ بلقلا هملع ام لك لب «هثب نع هزجعأو

 مل سانلاف «سانلا ضعب الإ همهفي ال دقو «كلذ نيبو «ءافخو اًروهظ ةرابعلا

 .لسرلا هب تءاج امل مهماهفأ قفتت

 هفرع ام نيبي نأ زجاع مهحصنأو مهحصفأو قلخلا فرعأ نإ لاقي فيكو

 ءايبنألا تزجع يذلا ديحوتلا اذه امف ؟هثب نع زجاع هنأو «هديحوت نم هّللا

 .,5 5/1 :ىواتفلا عومجم )000
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(010) 
 (؟مهريغ هفرعو «هب قطنلا نم اوعنمو «هثب نع لسرلاو

 : هسفن فرعيل هتروص يف رهظي ىتح دحأل رقتفمب سيل هللا : اًسداس
 رهظأف ءهسفن فرعي نأ دارأف ءارس ناك هللا نأ اومعز ةيلذاشلا نأ قبس

 رقفلاب هَّلل فصو وهف «رفكلا رفكأو «لطابلا لطبأ نم اذهو «فرعي يكل قلخلا

 ىلإ هراقتفاف ١ :ةيميت نبا لاق «؛هاوس ام لك نع ينغ ىلاعت هّللاو «هريغل ةجاحلاو

 : اًضيأ لاقو "6 ريغلا ىلإ هتجاح ىلعو «هانغ مدع ليلد هوجولا نم هجوب هريغ

 نم ءيش ىلإ رقتفي ال «تاقولخملا رئاس نعو «شرعلا نع ينغ هناحبس وهو )»

 "7: شرعلا ةلمحو «شرعلا هتردقب لماحلا وه لب هتاقولخم
 ,ةيبوبرلا ديحوت تابثإ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم نايب :ةيناثلا ةلأسملا

 :ةيلذاشلا لوق ىلع درلاو

 :ةيبوبرلا ديحوت توبث ةلدأ :الوأ

 ملو «ةيلقعلاو ةينوكلاو ةيعرشلا ةلدألاو «ةرطفلاب تباث ةيبوبرلا ديحوت

 ٌقاَخ#» :ىلاعت لاق : ديحوتلا نم عونلا اذه ةمظعل الإ رثكتو ةلدألا عونتت
 رع جرس هع اج سمسم 14 ا مادص ل

 أف ٍةَّباد لك نم ا ثدو ديم نأ ىباور كر ضال ف لأ مورا دمع ريْغِب . توسل

 هي ماج

 “ : ىلاعت لاقو «اااسا بناقل ةرردا يي نكس قة لب ديو نين

 .[؟0 :روطلا ةروس] «نرْفِيَحْلا مه ْمأ ءْنَ ء ِرْيَغ ْنِم أوَقِلْخ

 تقلطنا ١ : لاق '؟”لي ريخشلا نب هَّللا دبع ثيدح نم ءاج ام :ةنسلا نم

 عومجعم و 201٠/9 :نيكلاسلا جرادم :رظناو 5780-2575 /" :نيكلاسلا جرادم )1١(

 11-897 /9 :ىواتفلا

 ." 1 /7” :ىراتفلا عومجم مه

 .,؟ "ا : ىواتفلا عومجم (*)

 ةبحص هل «يرماعلا مث يشرحلا نادقو نب بعك نب فوع نب ريخشلا نب هللا دبع :وه (4)

 .0/١70:بيذهتلا بيذهتو 258/7” باعيتسالا :رظنا .هيقفلا فرطم دلاو وه ء«ةياورو



 ع ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هللا ديسلا ١ :لاقف ءانديس تنأ :انلقف هِي ِهّللا لوسر ىلإ رماع ينب دفو يف

 ملعا : هل لاق ٍةِككَو يبنلا نأ ايكو سابع نبا ثيدح نمو 37(... ىلاعتو كرابت

 هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ

 هّللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو كل

 ."70 فحصلا تفجو مالقألا تعفر «كيلع

 مل نمل ليلد لك نم ىوقأ هّللا دوجو ىلع ةرطفلا ةلالدف :ةرطفلا ةلالد امأو
 «ابلَع َساَّنلا يطق ىلا هلأ ٌتَرظِف# :ىلاعت هللا لاق اذهلو «نيطايشلا هلتجت

 دهشت ةميلسلا ةرطفلاف «اًميِنَح نيل َكَهَحَو ْمَقَأَكم :هلوق دعب 010 :مورلا ةروس]
 .نيطايشلا هتلاتجا نم الإ ةرطفلا هذه نع لدعي نأ نكمي الو ءهّللا دوجوب

 :ةيبوبرلاب هدارفناو «ىلاعت هللا دوجو ىلع لقعلا لد دقف :لقعلا ةلالدامأو
 ةلادلا هللا تايآ يف ركفتلاو رظنلا قيرط نع كلذو «قلخلا ىلع هتردق لامكو

 عونت بسحب ةريثك قرط هتيبوبر ىلع اهب لالدتسالاو هللا تايآ يف رظنللو هيلع

 : "”ناقيرط اهرهشأو «تايآلا

 ب فرعي ام وهو «ةيرشبلا سفنلا قلخ يف هللا تايآ يف رظنلا :لوألا قيرطلا

 هدحو هّللا درفت ىلع ةلادلا ةميظعلا هللا تايآ نم ةيآ سفنلاف «(سفنألا ةلالد)
 ةروس] «َنورصُي الأ يشأ :فو#» :ىلاعت لاق امك ءهل كيرش ال ةيبوبرلاب

 نعمأ ناسنالا نأ ول اذهلو «[7:سمشلا ةروس] اهلَّوَس اَمَو سيفَتَو # «[؟١ :تايراذلا

 اقلاخ ابر هل نأ ىلإ كلذ هدشرأل هللا عنص بئاجع نم اهيف امو هسفن يف رظنلا

 .اًيبخ اًميكح

 15٠٠١. : ح ةاكشملا يف ينابلألا هنسحو :217576٠ ح دمحأو «4 4865 : ح دواد وبأ هجرخأ )01(

 ةاكشملا يف ىينابلألا هححصو «(75559 :ح دمحأ دنسمو 55«7١2:ح يذمرتلا هجرخأ (؟)

 01075: ح

 ٠٠١. /١:لوبقلا جراعم :رظنا «)
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 ةلالد) ب فرعي ام وهو «نوكلا قلخ يف هَّللا تايآ يف رظنلا : يناثلا قيرطلا

 هَل نيتي ٌّقَح حينَ ةفو قاَهآْلا ىف اََِِء َمِهِِرُرَس» : ىلاعت هللا لاق «(قافآلا

 لمأت نمو 015+ :تلصن ةروس] دبع و لي كمل كير فكي لَو ل لأ
 موجن نم ءامسلا هيلع تلمتشا امو «ضرأو ءامس نم نوكلا اذه يف ام

 راحبو راجشأو لابج نم ضرألا هيلع تلمتشا امو ءرمقو سمشو بكاوكو

 ماظنلا اذهب هلك نوكلا اذه رييستو راهنو ليل نم كلذ فنتكي امو ءراهنأو

 .هنوؤشل اًربدم هل اًدجوم .«نوكلا اذهل اقلاخ كانه نأ ىلع كلذ هلد «قيقدلا

 هيلع لالدتسالا نيبو ةيبوبرلا ديحوت ةيرطف نيب ضراعت كانه سيل : اّيناث

 : ةينوكلاو ةيعمسلا ةلدألاب

 هب ناميإلا ىلع هدابع بولق هَّللا رطف «يرطف رمأ ةيبوبرلا ديحوتب ناميإلا
 نم عنمي ال ةرطفلاب اًمولعم هنوك نإو «لالدتساو رظن ىلإ جايتحا ريغ نم
 اذه يفو «ةدهاشملا تايألا وأ «ةيهدبلا ةيلقعلا ىرخألا ةلدألاب هيلع لالدتسالا

 َدْبَو هّللاف ءداسف نم اهيلع أرطي امل حالصإلا عم ءرطفلا يف رقتسا امل ةيوقت

 اهب اوفرعتيل ءاهيلع هركش بجي يتلا معنلا نم اهلعجو .لوقعلا هدابع حنم

 «رابتعالاو ريكفتلاب مهبلاط كلذلو «هتيهولأو ىلاعت هتيبوبر ىلع اهب اولدتسيو

 ىلع ةلالدلا يف غلبأ كلذ نوكيل «ةيهدبلا ةيلقعلا ةلدألاو لاثمألا برضو

 .هتيهولأو ىلاعت هتيبوبر

 امدنع ةنسلا لهأف «ةيلذاشلا ةقيرط لوق فلاخي ةنسلا لهأ نم لوقلا اذهو

 امأو ءاهلهأ نومذي الو «ىرخألا ةلدألا نوصقنتي ال مهنإف ةرطفلا ليلدب نوفتكي

 امو ؛ةرطفلا ليلد هنأ نوعدي يذلا «يفشكلا مهليلد الإ ليلد ال هنإف ةيلذاشلا

 .موم ذم وهف هأدع



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ميظعو هتاقولخمب هتيبوبرو ىلاعت هدوجو ىلع لالدتسالا نأ نايب :اًنلا

 .''"ةميلسلا ةرطفلا باحصأو ءالقعلاو ةمئألاو ءايبنألا جهنم وه هكلم

 ةيعمسلا نيهاربلاو ةلدآلا نع اوضرعأ ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نأ قبس

 ةعدبو اًفارحنا كلذ اوربتعاو «ىلاعت هللا دوجول ةتبثملا ةيلقعلاو ةينوكلاو

 باتكلا ةلدأ نم اًفرط ركذ قبس دقو «ماوعلا نم اهيكلاس اوربتعاو ءالهجو

 ةقيرط نأ ىلع للدأ انهو «ةيبوبرلا ديحوت تابثإ ىلع لقعلاو ةرطفلاو ةنسلاو

 : ةمئآلاو لسرلاو ءايبنألاو نآرقلا اهكلس ةقيرط ركفتلاو ناهربلاو ليلدلا

 ١- ةينوكلا تايآلا يف ركفتلاو رظنلا ىلإ ةيعادلا نآرقلا نم ةلدألا :

 ءرهاوظ نم ملاعلا يف ام ىلإ رظنلا ىلإ ةوعدلا يف ةريثكلا صوصنلا تءاج

 ومع ْنأو ءْئَس نم هلأ َقَلَح اَمَو ٍضْراْلاَو توسل ٍتوْكَلَم يف أورظني ْملوْأم : ىلاعت لاقف
 لاقو «[185:فارعألا ةروس] نمي ٌمَدعَب ثيِدَح َيَأَي َمهّْلَمَل برأ دك َنْوكَي نأ

 م ناضإْلا رظنْْقم : ىلاعت لاقو «[1 4: سبع ةروس] «هيماعط ّلِإ نضل رَظْبف#م : ىلاعت

 ٌفلِيْعْلَو ٍضَرَأْلاَو ِتْوْمَّسلا ٌقْلَح ءوِئَيَِ نموه : ىلاعت لاقو «[0 :قراطلا ةروس] قي
 هذه نم ذخؤيو 0111 :مورلا ةروس] يمل ٍتنبأَل َكِلَد يف نإ كيلو َمُكِيَِل

 ةيوقلا نيهاربلا ىلع دئاقعلا ءانب ىلع صرح مالسإلا نأ اهريغو صوصنلا
 نم براحتو «ربدتلاو ركفتلا يف رود لقعلل لعجت يتلا ,ةحيحصلا ةلدألاو

 .ءابآلا ديلقتب يفتكيو هيغلي

 ركفلا ىلإ هدابع هباتك يف هناحبس هللا اعد ام تلمأت اذإو ١ :ميقلا نبا لاق

 توعنو «هلامك تافصو «هتينادحوبو «ىلاعتو هناحبس هب ملعلا ىلع كعقوأ هيف

 هفطلو هربو هناسحإو هتمحرو هتمكح لامكو هملعو هتردق مومع نم «هلالج

 ىلإ مهبدنو «هدابع ىلإ فرعت اذهبف «هباقعو هباوثو هبضغو هاضرو هلدعو

 ) )1١جراعم :رظنا القبول:1١١5-1١١٠١/١.
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 «تافرعتلا عاونأب هقلخ ىلإ فرعت دقل :اًضيأ لاقو 37( هتايآ يف ركفتلا

 نع كلله ْنَم َك«ِْهَمْل © «تانيبلا تايآلا مهل حضوأو «تالالدلا مهل بصنو

 . "70 [4 :لافنألا ةروس] 6 هيل ٌعيِحَل هلأ كرإَو ونهب انَع مج ْنَم يو َقَنيَ

 :ةودقلاو ملعلا لهأ مهو لسرلاو ءايبنألا ةقيرط هذه نأ -"

 : كلذ نمو «ةريثك نآرقلا يف ةلدألاو

 ةروس] «ٍضْرأْلاَو ٍِتونمَّسلا راد كس هلأ آل :مهماوقأل لسرلا لوق
 ةروس] «ٌتيِمَيَو ءيحُي ىلا َقَر9 :دورمنلل ميهاربإ لوقو 01٠١ : ميهاربإ

 نم اهب تأ ِقرَشَمْلا ّنِم نيْمَّشلَأ قَأَي هنأ كو :اضيأ هلوقو «[758:ةرقبلا

 :نوعرف ةلئسأ ىلع مالسلا هيلع ىسوم ةباجإو «[7؟58:ةرقبلا ةروس] # ٍبِرْصَمْل

 دييقرُ مك نإ امه ابو ٍضَْألاَو توسل بو َلَف © تيدكشلا ُثراَمو وو لَ
 مكلوسر نإ لاف © َنيِلَرأْلا ثيابا ثَرَو كدر لَك © َنومَيََت الآ كلَوَح ْنَمِل لَك ©
 ةررس] 4نوقَت م نإ امي ابو ٍبئمْلاو ٍقرَْسْلا بر لَو © دج لإ لأ تع
 ىلجتي يذلا نآرقلا اذهب سانلل هتبطاخمو هِي دمحم ةوعدو «[1-78* :ءارعشلا

 توكلم يف رظنلا ىلإ هيجوتلاب ءولمم وهو «هماتخ ىلإ هتيادب نم جهنملا اذه هيف
 قبس اميف كلذ نم ءيش رم دقو «ءيش نم هللا قلخ امو ضرألاو تاوامسلا

 ظ .تايآلا نم هركذ

 : مهب ىدتهملا اهتمئأو «ةمألا ءاملع ةقيرط هذه نأ -9

 .مكحم ماظنو ريبدت قفو تادوجوملا ريسب ةفينح وبأ مامالا لالدتسا دقف

 ةنيفسلاب الاثم كلذل برضو «ربدم رداق بر نودب هثودح نكمي ال كلذ نأو

 كلام مامإلا ةباجإو «'" ”؟ كلذ لقعي له «عئاضبلا لقنتو «دئاق نود ريست يتلا

 .6 /7؟ :ةداعسلا راد حاتفم 230

 .؟557/؟ :ةداعسلا راد حاتمم هه

 .١/١51:يزارلل بيغلا حيتافم ريسفت :رظنا (9)



 «1 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 مامإلا لالدتساو ؛''”تاغللاو تامغنلاو تاوصألا فالتخاب اًلدتسم لئس امل

 لحنلا هلكأتو ."'هّسيربالا نم جرخيف دودلا هلكأت توتلا قروب يعفاشلا

 .""اًثورو اًرعب هيقلتف ماعنألاو رقبلاو ءاشلا هلكأتو «لسعلا هنم جرخيف

 له «ذفنم هل سيل سلمأ نصح نم نسح لكشو توصو رصبو عمس يذ
 ذل قلاخ الب كلذ ثدحي

 نم لضفأ يفوصلا فشكلا درجمب لصاحلا ديحوتلا نأ نالطب نايب : اًعبار
 : ةلطاي ىوعد ةلدألاو دهاوشلاب لصحت يتلا مولعلا

 :وه ةلدألاو دهاوشلاب لصاحلا ملعلا نإ لوقن نحنو » :ميقلا نبا لاق

 سيلو «هب قوثو الف ليلد الو دهاش ريغب هلوصح ىعدي ام امأو «يقيقحلا ملعلا

 مولعملا ريصي ثيحب ديازتيو «دهاوشلاب لصاحلا ملعلا ىوقي دق معن «ملعب
 اًروعش رمألا نوكيف «نيقيلا نيعك نيقيلا ملعو «نياعملاك بئاغلاو .دوهشملاك

 مث ؛نيقي قح مث «نيقي ملع مث ؛ةفرعم مث ءاًملع مث ءاّنظ مث ءاريوجت مث ءالوأ
 اهنود اهل مكحلا ريصي ثيحب ءاهقوف ىتلا يف ةبترم لك لحمضت مث «نيقي نيع

 سيلف لالدتسالا نم ببس ريغب ملعلا نم عون عوقو ىوعد امأو «قح اذهف

 تانئاكلا طبر امك ءاهبابسأب تافيرعتلا طبر هناحبس هللا نإف «حيحصب
 .”« هيلع هلدي ليلدب الإ ملع رشبل لصحي الو ءاهبابسأب

 : ىلاعت هللا دوجو ىلع لالدتسالا يف نيهاربلاو ةلدألا ةميق : اًسماخ
 تابثإ ىلع نيهاربلاو ةلدألا ةلزنم تشمه ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ قبس

 .١/١5:بيغلا حيتافم :رظنا )1١(

 .1946 : ص طيحملا سرماقلا .ةبرعم ةملك يهو ءريرحلا (؟)

 .41/1:بيغلا حيتافم :رظنا (6)
 .١/١5:بيغلا حيتافم :رظنا (:4)

 16٠-401. /" :نيكلاسلا جرادم 2 (5)
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 يف اهتناكم نايب يف ميقلا نبا لصف دقو قحلا فالخ اذهو «ىلاعت هللا دوجو

 :ةديدع هوجو نم اهب نيككشملاو نيماذلا ىلع درلاو ةعيرشلا

 اهب قلعتلا كرت » :لاقف «ةلدألاو دهاوشلا نم ةبسنلاب سانلا ماسقأ نيب ١-

 دهاوش اهبصن نم نود اهدحو اهب قلعتلاو «ةيلكلاب ناميإلاو ملعلا نع خالسنا
 تايآ يف اًرظنو الالدتسا اهب قلعتلاو «ديحوتلا يف كرشو هللا نع عاطقنا ةلدأو

 ."0«ناميإلاو ديحوتلا وه هّللا ىلإ اهب لصيل برلا
 دوصقملاو » : هيلع ةلاد ةينوكلاو ةيلوقلا تايآ نأب دهش ىلاعت هَّللا نأ ١-

 يه امنإ اهتلالد نإف ؛هيلع ةلاد ةقولخملا هتايآ لعج امب دهشي هناحبس هّللا نأ

 هتايآ هب تدهش امل ةقباطملا ةيمالكلا ةيلوقلا هتايآب دهشيو ءهلعجو هقلخب
 َمِهيِرتَسأ# :ىلاعت لاق امك «لعفلا ةداهشو لوقلا ةداهش قباطتتف «ةيقلخلا

 نأ يأ 0[0:تلصف ةررس] © نَلْل َُّنَأ ْمُهَل نبي ٌّقَح جيشنَأ فو ِقاَهَآْلا ىف ايي
 ةيلوقلا هتايآ قدص ىلع ةيسفنلاو ةيقفألا هتايآب لدي هنأ ربخأف «ءقح نآرقلا

 .©"0( ةيمالكلا

 ىلاعت هّللا ىلع ةلالدلا يف ةقفتم ةيلقعلاو ةيقلخلاو ةيعمسلا ةلدألا نأ -*

 اهنإف اهب لالدتسالاو اهيف رظنلاو ةيقلخلا ةينايعلا هتايآ امأو ١ :اهنيب ضراعت ال

 هنيهاربو هلئالد يه برلا تايآو «ةيعمسلا ةيلوقلا هتايآ هيلع لدت ام ىلع لدت

 «هيهنو هرمأو هديحوتو هتافصو هءامسأ نوفرعي اهبو «دابعلا هفرعي اهب يتلا

 ىلع نولدتسيو «ةيلوقلا هتايآ وهو هب ملكت يذلا همالكب هنع ربخت لسرلاف
 عمجي لقعلاو «ةينايعلا هتايآ يهو كلذ ةحص ىلع دهشت يتلا هتالوعفمب كلذ

 عمسلا ةداهش قفتتف «لسرلا هب تءاج ام ةحصب مزجيف ءهذهو هذه نيب

 .0174/8 :نيكلاسلا جرادم ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ,©"7(ةرطفلاو لقعلاو رصبلاو

 : هفرشو هلامك ىلع ةلالد هيفف نيهاربلاو ةلدألا هيلع تماق ديحوت لك نأ - 5

 هلامك ىلع لدي امم اذهو «نيهاربلاو تايآلاو ةلدألاب : يأ دهاوشلاب حصي»

 تايآلا هتحضوأو دهاوشلا هيلع تدانو ةلدألا هيلع تماق نأ ءهفرشو

 لكف ءدهاشب حصت الو ليلد اهيلع موقي ال ةدرجم يواعدف هادع امو «نيهاربلاو

 نم لمكأ اًديحوت نوكي نأ زوجي الف ءديحوتب سيلف دهاشب حصي ال ديحوت
 هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا ديحوتو «تايآلاو دهاوشلاب حصي يذلا ديحوتلا
 "0 كلذك

 ىلع ةلادلا ةينوكلاو ةيعمسلا تايآلاو ةلدألا نع ضرعأ نم لالض -ه

 ردكي '' " اًليلد ديحوتلا يف دهشي ال نأ وهو هلوق ) : ىلاعت هّللا دوجو تابثإ

 هللا هدهشأ امك رمألا دهشي نأ بجاولا لب حيحصب سيلو «هشوشيو ىنعملا اذه

 رهظأو نيهاربلا ماقأو ءديحوتلا ىلع ةلدألا بصن هناحبس هللا نإف «هايإ

 عمتجي الو ءاهب لدتسنو اهيف رظننو «تايآلاو ةلدألا دهشن نأ انرمأو «تايآلا

 كلذكو ءديحوتلل تايآ اهلك تاقولخملاو «ةتبلأ يفنلا كلذو تابثإلا اذه

 لطبأ نم اذه «هيلع اًليلد اهدهشي ال فيكف «ديحوتلا ىلع ةلدأ ةولتملا تايآلا

 ؛هيلإ اًدشرم هيلع اليلد ءيش لك دهشي نأ ديحوتلا لك ديحوتلا لب «لطابلا

 عمتجي فيكو ؟كلذك مهدهشي ال فيكف «ديحوتلل ةلدأ لسرلا نأ مولعمو
 ."76 ؟ديحوتلل ةلدأ مهدوهش مدعو مهب ناميالا

 .ةهءالسهم ١/7 : نيكلاسلا جرادم )0

 .574/# :نيكلاسلا جرادم (4)
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 لال دتسالا ةقيرط لامهإ ىف اهب تقلعت ىتلا ةيلذاشلا هبش ىلع درلا : اًسداس
 : نيهاربلاو

 : كلذ نمو «لطابلا مهدقتعمل اليلد اهولعج هبشب اوقلعت ةيلذاشلا نأ قبس دقو

 ١ - صاخلا ديحوتلا ةفرعمب هَّللا هصخ دق قلخلا ضعب نأ ىوعد :

 ةدهاشملا ىلع دمتعت يتلا هللا دوجو تابثإ يف مهتقيرط نأب لوقلا نإف

 صقان اهادع امو «ةلماكلا ةديحولا ةقيرطلا يه يفوصلا فشكلاو ةنياعملاو

 :اهنم «ةريطخ اًراثآ كرتي

 يف يه لب «سانلا مومع لوانتم يف نوكت نل ىلاعت هللا ةفرعم نأ :اّلوأ

 هنأ مولعملا نمو «نيرخآلا ىلع هركذت اًمح اهسفنل يعدت ةصاخ ةفئاط لوانتم

 ةفرعم كلذ مظعأ نمو «هب لمعلاو هملعت ةمألا ىلع بجي عرشلا هب ءاج ام لك

 .دبعلا هجاتحي ام جوحأ يه يتلا «ىلاعت هللا

 «لمأتلاو رظنلاو ربدتلاو ريكفتلا يف هرودو «لقعلل لامهإ كلذ يف نأ : اًيناث

 لقعلا رظني نأ ءاغلإف «ناويحلا زيمتي هب ناسنالا ىلع هللا نم ةبه لقعلا نأ عم

 ةيانج هبر دوجو ىلإ اهلالخ نم لصوتيو ةينوكلا تايالاو ةيعرشلا تايالا يف

 ةيعطقلا ةيلقعلا ةلدألا مادختساف «مهيلع هللا ةمعنل راكنإو «لقعلا ىلع
 ىلع درلا يفو «داقتعالا تيبثت يف ديفم رمأ يحولا صوصن نم ةدمتسملا

 .نيفلاخملا

 ةريثكلا صوصنلا تءاج دقف «نآرقلا حيرص عم ضقانتي لوقلا اذه نأ : اًثلاث

 راثآ و ننسو «تاقولخم نم هيف امو «نوكلا يف ريكفتلاو لقعلا مادختساب ةرمآ

 .َكَْيَو قلاخلا ةعنص

 : ةيلقعلا نيملكتملا ةلدأب ةيلقعلا فلسلا ةلدأ ةهباشم ىوعد -

 ةميق طاقسإو «ةيلقعلا ةلدألاب لالدتسالا اهب اودر يتلا ةيلذاشلا هبش نم ناك

 «نيملكتملاو ةفسالفلا نم ةذوخأم ةلدألا هذه نأ كلذ ببس نأ اومعز نأ لقعلا



 «441/ ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةقفاوم ةحضاو ةلدأ فلسلا ةلدأف نيعونلا نيب هباشت الف «ةلطاب ىوعد هذهو

 ام اًريثكو ١ : ميقلا نبا لاق :كلذ فالخب نيملكتملا ةلدأو «ةيعرشلا صوصنلل

 ءاهتامدقمو نيملكتملا ةلدأ نم ريثك نم حصأ قحلا هب فرع يذلا ليلدلا نوكي

 ْنَم لب «هيلع لولدملا ىلإ الاصيإو دوصقملل اًليصحت برقأو «هبشلا نع دعبأو

 اًديحوت مظعأ مهرثكأ وأ مالسإلا لهأ نم اًريثك نأ ىأر سانلا لاوحأ أرقتسا

 لدحيو «لادجلاو رظنلا بابرأو نيملكتملا رثكأ نم اًناميإ خسرأو ةفرعم رثكأو

 حضوأو رهظأ وه ام مهناميإ اهب حصي يتلا تايآلاو ةلدألا عاونأ نم مهدنع

 اهيف رظنلا ىلإ هدابع هللا بدن يتلا تايآلا هذهو «نيملكتملا دنع امم حصأو

 تايآ يه هلسر قدصو هلاعفأو هتافص توبثو هديح- وت ىلع اهب لالدتسالاو

 ىلإ اهيف رظانلا جاتحي ال ءرطفلا ىف ةرقتسم لقعلاب ةمولعم سحلاب ةدوهشم

 يفو «لولدملاب ملعلا ىلإ اهب ملعلا نم لقتنيو اهب رقيو اهفرعي هب زيمي لقعو

 ظفحي مل نمو «تانيبلا تايآلا هذه نم فولأ تارشع ىلع ديزي ام نآرقلا

 لاقتنا عرسأ لولدملا ىلإ اهنم هنهذ لقتنا اهلقعو اهمهفو اهعمس اذإ هنإف نآرقلا
 .7(هب رقأو

 .هنيع نم قلخلا طقسأ هنأل ناهربلاو ليلدلا نع هّللا هاتنغأ فراعلا نأ -*

 : قرفلا نيعب قلخلا ىلإ رظنف هريغ امأو . عمجلا نيعب مهيلإ رظنو

 ليبس كلسيو » '''هلوق ١ :لاقف ءاهيلع درو ةهبشلا هذه ميقلا نبا ركذ دقو

 ليبس كلاس ةروكذملا ةظحالملا هذهو دوهشلا اذه ىف هنأ ديري « ثدحلا طاقسإ

 ةرضح ىف ءانفلاب كلذو ثدحلا دوهش مهنع ىفنف «لزألا نيع اودهش نيذلا

 دارأ نإف «لزي مل نم اهيف ىقبيو نكي مل نم اهيف ىنفي يتلا يه اهنإف «عمجلا

 .008 7/7” :نيكلاسلا جرادم 010(



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا «ي41/

 نإو .دوهشلاو سحلل ةرباكم هذهف ءيش ثودح يفن دقتعي هنأ ثدحلا طاقسإب

 ام فالخ اذهف هدارم اذهو اًئدحمو اًثداح دهشي الف هبلق نم ثدحلا طاقسإ دارأ

 .قحلا فالخو هب هلوسرو هّللا رمأ

 دهشيو ء«ِهّللا لوسر اًدمحم نأو هّللا الإ هلإ ال نأ دهشي نأ رومأم دبعلا نإف

 تاثدحملا ثودح دهشيو «قح نييبنلاو قح ةعاسلاو قح رانلاو قح ةنجلا نأ

 نم هقلخ املو بابسألا نم هقلخ امبو هتردقو هتئيشمب اهل ىلاعت برلا ثادحإب

 اذهو «ءيش ثودح الو اًثداح دهشي ال نأ هنم دري مل لب دبعلا رمأي ملو «مكحلا

 ديحوت نوكي نأو «فراعلا ةياغ نوكي نأ نع الضف «ةفرعم الو هيف لامك ال

 دوهشب رمأ هنإف .هفالخ يف حيرص هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلاو «ةصاخلا

 هللا ةينادحو ىلع اهب لالدتسالاو اهب رابتعالاو اهيف رظنلاو تانئاكلاو تاثداحلا

 مهمظعأ هتافصو هئامسأبو هب سانلا فرعأف «هتافصو هئامسأ ىلعو هناحبس

 هرسو هبلقو ديحوتلا بل نوكي فيكف ءاهب اًرابتعاو اهيف اًرظنو اهل اًدوهش

 ."'"«دوهشلا نم اهطاقسإ

 .018-ه7ا//9 :نيكلاسلا جرادم )١(
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 ئلج ١ يي ىع
 ىو نيه ع

 ديب وك نتا حج

 25 ظ ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ةيهولألا ديحوت ىف مهتديفع : يناثلا بلطملا

 قرفن امدنع الإ ةيهولألا ديحوت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا ةديقع ةفرعم نكمي ال

 «نطابلاو ةقيقحلا ناسلب مهمالك نع فلتخي اذه نإف ةعيرشلا هنومسي يذلا

 : نيتلأسم يف ةيهولألا ديحوت يف مهتديقع نايب لوانتأ فوس كلذ ىلعو

 .(ةعيرشلا) رهاظلا ملع يف ةيهولألا :ىلوألا ةلأسملا

 .(ةقيقحلا) نطابلا ملع يف ةيهولألا : يناثلا ةلأسملا

 .(ةعيرشلا) رهاظلا ملع يف ةيهولألا :ىلوألا ةلأسملا

 نأل كلذو «ةيهولألا ديحوت لقأ ملو (ةيهولألا) لوقب ناونعلا ٌثأدتبا

 للا ةدابعب رمأت مهنع , ةريثك اصوصن تدحو امنإو .ةدابعلا عاونأب هللا دارفإ

 ءايلوألا نم هريغ دبعي نأ عنم ينعي ال اذهو .ههجول اًصلاخ لمعلا نوكي نأو

 دارفإ اهرهاظ رعشي صوصن كتدحجو نإو مّللا ءايلوأ ةبحمو « لسوتلا مسأب

 .رهاظلا لهأل ةعيرشلا ناسلب تقيس امنإف هلل ةدابعلا

 : ةيهولألاب لوقلا اهرهاظ يتلا ةيلذاشلا صوصن : الوأ

 اولاقل اهرهاظب اولمع ول صوصن ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش ضعب نع درو

 عاونأ عيمجب ىلاعت هّللا اودرفألو «ةيهولألا ديحوت يف حلاصلا فلسلا ةديقعب

 مهدنع اهتياغ صوصنلا هذه نكلو ههَّللا ىوس ام لك ةدابعب اورفكلو «ةدابعلا

 رهاظلا ناسلب نوملكتي امدنع اذه «ةدابعلاب هدارفإ نود هللا ةدابع ىف بيغرتلا

 :طقف

 نم سيآ ال فيكف « يسفنل يسفن عفن نم تسيا » : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق
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 نبا لاقو ل ؟يسفنل وجرأ ال فيكف يريغل هللا توجرو ءاهل يريغ عفن

 هريغ ىلإ عفري فكيف «كيلع اهدروم وه ةجاح هريغ ىلإ نعفرت ال ٠ : هللا ءاطع
 نأ عيطتسي فيكف «هسفن نع ةجاح عفري نأ عيطتسي ال نم ؟اًعضاو هل وه ناك ام

 مئاق هبر نأ دبعلا مِلع اذإ ١ :ةبيجع نبا لاقو 2"( ؟اًعفار هريغ نم اهل نوكي

 اًمُثو اهلك هجئاوح لعج .هشرف ىلإ هشرع نم ءهكلم نأشل ربدم ؛هقلخ رمأب

 ,عفن الو رض مهديب سيل ذإ «هقلخ نع هتمه عفرو «هيلإ هتيلعب شاحناو «هيلع

 نأ نوردقي فيكف .مهسفنأ حالصإ نع نوزجاع مه لب .عفد الو بلج الو

 مون يف يل ليق :نيفشاكملا نم نيفراعلا ضعب لاقو ...!؟مهريغ اوعفني

 ,كيدأ ءوسل ةأفاكم «كيلع اهفعاّضأف ةقاف َنّيِدْبَت ال :مونلاك ةظقي وأ «ةظقيلاك

 اهب عرضتتو «ّىلإ اهب عزفتل ةقافلاب كتيلتبا امنإ كتيدوبع دح نع كجورخو

 دعب نفيزت الف ءاّصلاخ اًبهذ ريصتل ةقافلاب كتكبس ءّىلع اهيف لكوتتو ءّيدل

 كتلصو يب اهتلصو نإف .ىنغلاب يسفنل تمكحو ةقافلاب كتمسو «كبسلا

 نم كبابسأ تمسحو «يتنوعم داوم كنع تعطق يريغب اهتلصو نإو «ىنغلاب

 .كله هيلإ هتلكو نمو .كلم ّيلإ هثتلكو نمف «يباب نع كل اًدرط «يبابسأ

 هجئاوح يف نكر نم ىمعألاو .هالوم ىلع هرومأ يف دمتعا نم ريصبلاف
 «ريبدتلاو كرشلا تاملظ عم يوتست ال ميلستلاو ضيوفتلا راونأف .هاوس ىلإ

 ."13[200:دعرلا ةروس] «ٌّدْوُبلاَو تماظلا ىرتَسَح لك م ُديِصَبلاَو ىلا ىويْنَم ْلَه ٌلُثط

 ةّمْسُأْلا ُهَل وه اَلِإ َهَلِإ آل ُهّنَأظ :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةبيجع نبا لاقو
 وه الإ ةدابعلل قحتسم الو ,وه الإ قحب دوبعم ال : يأ ١ :[8:هطةروس] قس

 دنسأ ام نإف «هناحبس هب ةيهولألا صاصتخا نم هلبق ام هنمضت امب حيرصت وهو

 2.١7/7 :ديدملا رحبلا (0)

 للا : ص «يبونرشلا ديجملا دبع حرشب ةيئاطعلا مكحلا عه

 . 7 /؟ :ديدملا رحبلا ف



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .''"« ةيبوبرلاو ةيهولألاب ىلاعت هصاصتخا يضتقي «لماشلا ملعلاو

 هريسفت يف ةبيجع نبا جهنم فرع اذإ ةصاخ «هب رتغي ال صنلا اذه : تلق

 مث «ماوعلا ريسفت وهو ءرهاظلا ريسفتلاب اًلوأ هريسفت أدبي هنإف « ديدملا رحبلا ١

 ركذي مث (ةراشإلا) : هلوقب مهريسفت أدبيو «ةيفوصلا مهو صاوخلا ريسفتب هعبتي
 (هللا الإ هلإ ال) ةداهشلا ةملك ريسفت ىف قباسلا مالكلا اذهو ءةيفوصلا ريسفت

 .هركذي مل يراشالا ريسفتلا ركذ املف «ماوعلا ريسفت يف اهركذ امنإ

 : ةيهولألا ديحوت لطبت يتلا مهصوصن :اّينا

 ديحوت يف مهتديقع ةمالسب رعشي ام ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش مالك نم قبس

 تاداقتعا نم يتأيس ام هلطبيو .«هب نومزتلي ال ردابتملا مهفلا اذهو «ةيهولألا

 :ىلاعت هللا ريغ ةدابع زيجت ةيلذاشلا نع صوصنو

 ١ - ماوعلا ديحوت وه ةيهولألا ديحوت :
 ءدوجولا ةدحو وه يذلا « صاخلا ديحوتلا وه مهدنع ديحوتلا عاونأ لضفأ

 ال نآلا تنأف » : يمناغتسملا هويلع نبا لاق «ماوعلا ديحوت نم وهف هادع ام امأو

 ةفرعم تفرع كتيل ايف ءاهنم موقلا ةفرعم نيأف .مومعلا ةفرعم هذهف

 : عاونأ ةثالث ىلع هللا الإ هلإ ال ىنعم ١ :يضارلا ةمالس لاقو « "026 صاوخلا

 ال :وه نيطسوتملل هيطعت عونو ؛هّللا الإ قحب دوبعم ال : وه نيئدتبملل هيطعت عون
 . "74 هللا الإ دوجوم ال :وه نيهتنملل هيطعت عونو هللا الإ دوصقم

 فنص :فانصأ ةثالث هركذو ديحوتلا ىف سانلاو » :هَّللا ءاطع نبا لاقو

 ."1/4 / :ديدملا رحبلا )١(

 4٠. : ص يضارلا ةمالس يديس 2(
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 اًصالخإو اًداقتعاو الاقمو اًمطن ناسللاب ديحوتلا وهو «ةيادبلا لهأل امومع مهنم

 فنصو ؛مالسإلا وهو «(هللا لوسر دمحم هّللا الإ هلا ال) ديحوتلا ةداهش راونأب

 وهو اًصالخإو اًداقتعاو اًقرصو اًفيرصت بلقلا ديحوت وهو ءهطسو صوصخ

 اًئيقي وأ اًنايع لقعلا ديحوت وهو ءصوصخلا صوصخ فنصو ء«ناميإلا

 .2)( ناسحالا وهو ةدهاشمو

 لهأ ةماعلا ديحوت نم ةيهولألا ديحوت نأ ىلع لدت صوصنلا هذهف

 لوصولا عنمت يتلا بجحلا نم مهمولعو رهاظلا ءاملع نوربتعي مهف ,باجحلا

 ميقتسملا قيرطلا » :ةبيجع نبا هيف لوقي يذلا حودمملا صاخلا ديحوتلا ىلإ

 هّللاب ملعلا يه يتلا «:ةرضحلا ىلإ لوصولا قيرط : يه اهبلطب قحلا انرمأ يتلا

 تاجرد ىلعأ وه يذلا ,ءصاخلا ديحوتلا ماقم وهو «نايعلاو دوهشلا تعن ىلع

 ."”0 ديحوتلا لهأ

 : ةيبوبرلا ديحوت ينعي ةيهولألا ديحوت -7
 ريسفت (هللا الإ هلإ ال) ةملكل يقيقحلا ىنعملا نع مهلالضو «مهطبخت نمو

 ىنعملاف ١ :يمشاهلا دمحم لاق «ةيبوبرلا ديحوتب (هللا الإ هلإ ال) ةملك

 للا نأ وأ للا الإ قلاخ ال هنأ دقتعن نأ وه .. .«للا الإ هلإ ال) انلوقل يلامجإلا

 مُهاَحَأ ءوَمَت لِإَول :ةيآ ريسفت يف ةبيجع نبا لاقو ٠ "”(هل كيرش ال دحاو

 لوقف 3 7 دره ةررص] يَ وكل نم مح ام هلل نكت رمي لاك اَكِلَص
 قحلا دارفإ اذه 1 لإ نم ام هنأ اودبَعا : مالسلا هيلع حلاص
 ,29« ةيبوبرلاب

 )١( ص درجمملا دصقلا : 2١41ص ننملا فئاطل يف يسرملا سابعلا يبأ مالك رظناو :١7١.

 :ديدملا رحبلا (5؟) ١/15.

 /١١-18. : ص يمشاهلا دمحم بتك عومجم نمض «ةداهشلا ةملك ىنعم يف ةداعسلا ليبس ()

 مال ١/ :ديدملا رحبلا :رظناو 205٠ /؟ :ديدملا رحبلا (5)



 22140 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : مهدنع ديحوتلا ماسقأ نمض الخاد سيل ةيهولألا ديحوت -

 امدنع مهنأ وه ةيهولألا ديحوتب نونتعي الو نوتفتلي ال مهنأ ىلع لدي اممو

 نمض ةيهولألا ديحوت نوركذي ال مهنإف هيف ءانفلاو ديحوتلا ماسقأ نوركذي
 : تاجرد ثالث ىلع ىلاعت هلل قلخلا ديحوت نأ ملعا » : ةبيجع نبا لاق «هماسقأ

 نم هب وجليو «لاملاو سفنلا مصعي ب يذلا وهو :* ةماعلا ليحح ون : ىلوألا

 هايشألاو ,دالوألاو ةبحاصلاو «دادنألاو ءاكرشلا ىفهن وهو .رانلا ىف دولخلا

 .دادضألاو

 .هدحو ِهّللا نم ةرداص اهلك لاعفألا ىري نأ وهو :ةصاخلا ديحوت : ةيناثلا

 .لالدتسالا قيرطب ال فشكلا قيرطب كلذ دهاشيو

 بيغيف ءهاوس عم دهشي الو هللا الإ دوجولا يف ىري الأ : ةثلاثلا ةجردلا

 ."'"(نوكملا دوهش يف ناوكألا ىلإ رظنلا نع

 الإ لوي ني كنق ني كس اموإ# : ىلاعت هلوق ريسفت نع ملكت املو
 امم ديحوتلا نأ : ينعي ١ :لاق [15:ءايبنألا ةروس] ه؟نوُدَبْعاَم نأ الإ َهَلِإ اَل ُمَنأ ِهْلِإ

 يف ءانف :ماسقأ ةثالث ىلع هيف ءانفلاو «ةيوامسلا بتكلاو لسرلا هيلع تعمجأ

 طئاسولا نع بيغيو ءهّللا نم الإ لعفلا ىري الأ وهو «لاعفألا ديحوت

 ريصب الو عيمس الو رداق الأ ىري نأ وهو «,تافصلا ديحوت يف ءانفو «بابسألاو

 هللا الإ دوجوم الأ ىري نأ وهو «تاذلا ديحوت يف ءانفو هللا الإ ملكتم الو

 مادقأ تهتنا - ءاقبلاو ءانفلا ماقم يف :يأ - انهو ...اًدقعو اًدجوو اًقوذ

 ."'”( نيدبآلا دبأ تافوشكو تايقرت عم «نيفراعلا رارسأ تخسرو «نيرئاسلا

 ديحوتل ركذ اهيف سيل ديحوتلا ميسقت يف ةقباسلا صوصنلا هذهف :تلق

 .,1-١77؟:ص ةيبيجعلا رهاوجلا :رظناو ١45/١« :ديدملا رحبلا )١(

 :ديدملا رحبلاو 7794-277١ 287 :ص ممهلا ظاقيإ :رظناو 2454 /” :ديدملا رحبلا (؟)
 .؟* :رردلاو رهاوجلاو ١/2
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 .تاذلا ديحوتو تافصلا ديحوتو لاعفألا ديحوت وه ديحوتلا امنإو «ةيهولألا

 : ةيهولألا ديحوت يف كرشلا رهاظم - 5

 ديحوت يف كرشلا باب يف تعقو ةيفوصلا قرطلا يقابك ةيلذاشلا ةقيرطلا

 نم اوداع مهنإ لب «ةليسولا مساب ىلاعت هللا ريغل ةدابعلا عاونأ تفرصف ةيهولألا
 .مهمذو مهيلع درلا يف اوفلأو «كرشلا نم يلاخلا ديحوتلا ىلإ سانلا وعدي

 ىلع لدت يتلا ةلثمألا ضعب هذهو ءزمللاو مذلا قاسم ىلع ةيباهولاب مهفصوو

 : ةيهولألا ديحوت يف كرشلا يف مهعوقو

 ديحوت باب يف ةيفوصلا تايكرشلا ىلإ ةوعدلا ميهاربإ يكز دمحم ىلوت
 اًباتك فلأ دقف «تايكرشلل نيبراحملا حلاصلا فلسلا عابتأ ةبراحمو «ةيهولألا

 «بيراحملا «بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا) :هامس كلذ يف اًصاخ

 «لوسرلا دجسم «روبقلا ةرايز «دلاوملا «ءلاحرلا دش ءروبقلا ءدجاسملا

 اًماذ هتمدقم يف لاقف باتكلا اذه فيلأت نم هدصقم نيبو (نيحلاصلاب كربتلا

 مهنع درطيل زكرم رصتخمب مايألا هذه يف سانلا فعسُيل ١ :قحلا ديحوتلا لهأ

 عمجت يتلا ةيعرشلا ةيطسولا ىلإ مهديب ذخأيو .هوبشملا فلسمتلا سيباوك

 تبه املك اًحابصمو اًحالس ةدشارلا ةيعرشلا ةيفوصلا ديب نوكتل مث ...فصلا

 يف ليبسلا نودتهي ال «ىرايح سانلا تكرتو «ميئللا يفلسمتلا فالخلا حاير

 ةقامحلاو ةلاذنلاو ةءاذبلا عمو ...فيحصتلاو فيرختلاو فيرحتلا تاملظ

 .©00 ةقدنزلاو كرشلاو رفكلاب هللا الإ هلإ ال لهأ ماهتاو «بسلاو متشلاو

 دمحم لاق : هيلإ سانلا ءاعدو «كرشلا اهيف غوس يتلا هصوصن ضعب هذهو

 ةصيصخ بحاص وأ حلاص لجر ربق ىلع حيرض ءاشنإ نإ مث ١ : ميهاربإ يكز

 هلك لوسرلا ربق اولخدأ نيذلا مه ةباحصلا نأ معزو «''”6 عورشم رمأ ةزيمم

 .8 :ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا )١(

 1١. ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 يأ - دجسم راوج يف لقتسم ربق دوجو حبصأ دقف » :لاقف ءدجسملا ىلإ

 ةيعامجإ ةيباحص ةنس -دجسملا اذه ىلع باب ربقللو ناكم يأ يف دجسم
20 

 : ميهاربإ يكز دمحم دنع اًكرش ربتعت ال ربقلا ىلع وأ ربقلا هاجتاب ةالصلاو

 نذإ يلصي وهف ىلصملا مامأ تناك دجسملا طئاحب ربقلا ةرجح نأ انضرف ولف »

 ةرجحلا هذه لخاد يلصي ناك هنأ انضرف ولو ءربقلا ىلإ ال ةرجحلا طئاح ىلإ

 دقف ةرشابم هيلع وأ ربقلا ىلإ يلصي ناك هنأ انضرف ولو ...ةرتس ىلإ يلصي وهف
 وأ كرشلاب ماهتالا نع اًلضف ةالصلا هب دسفت ال اموركم رثكألا ىلع بكترا

 .("(اًلدج ةيهاركلاب انملس اذإ لالضلاو ةقدنزلا وأ رفكلا

 للع نم ىلخ اذإ زوجي لب ءاقلطم اًمرحم سيل روبقلا ىلع ءانبلا ميرحتو
 ضرأللا ةلاح :ثالثلا تالاحلا يف روبقلا ىلع ءانبلا هركي ١ :لاقف «ثالث

 عافتنا مدع ةلاحو «ءانبلاب ةاءارملا ةلاحو «سانلا ىلع قيضي الئثل ةلبسملا

 وأ «ءايرلا ءانبلاب دصقي مل وأ ,ةكولمم ضرألا تناك اذإف «ىنبي امب نيملسملا

 كرشلاو .'"”«ةهاركلا تعنتما ...ربقلا ىلع ءانبلا نم عفن نيملسملا ىلع داع

 فيرعت يف لاق ثيح «ةيبوبرلا ديحوت باب يف وه امنإ ميهاربإ يكز دمحم دنع

 امدنعو 7« همكح يف هكراشيو هعم رمألا ربدي اكيرش هلل نأ داقتعا :١ كرشلا

 ةياغ امنإو «كرشلاب هفصي ال هنإف ىلاعت هللا ريغل تادابعلا فرصي نميف ثدحتي

 روهمجلا وأ ةماعلا ضعب ئطخي دق  :لوقيف «ةرابعلا يف أطخأ هنأ هب هفصي ام

 كرشلاب هايإ اًمهتم مهضعب هل يربنيف «نالفل ءيشلا اذه ترذن :الثم لوقيف

 .8:ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا )١(
 .4:ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا (0)
 .77:ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا (*)
 ١/. :ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا (4)
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 ."”(ةلملا نم جورخلاو ءرفكلاو

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيف تعقو يتلا كرشلا رهاظم ضعب ركذ يلي اميفو
 : مهل ةدابعلا فرصو .ءايلوألاو خويشلا سيدقت - أ

 ةيبوبرلا ديحوت يف كلذ لبق اوكرشأ مهنأ ةيهولألا ديحوت يف كرشلا هببس
 ببسبف «هتامم دعبو هتايح يف رضلاو عفنلا كلمي خيشلاو يلولا نأ اودقتعاف

 صوصنلا ضعب هذهو «ىرخألا ةدابعلا عاونأ فرصو ءاعدلاب هل اوهجوت كلذ

 ترثك اذإ١ :يلذاشلا لاقو :رضلاو عفنلا كلمي يلولا نأ مهداقتعا دكؤت يتلا

 لقو «كبر ىلإف لزي مل نإف .كخيشل كبلقب هجوتف ةسوسولاو رطاوخلا
 .هسفن يف لمك نم لماكلا سيل » :اًضيأ لاقو «'''2.. قالخلا كلملا ناحبس

 فوخلا هب لاز نم لب .هسفن يف هنع فوخلا لاز نم الو «هريغ هب لمك نم لب

 ءرادملا هيلع ماقملا اذه بحاص نإ :'؟”تاماشلا وبأ لاقو «'””2هريغ نع

 ليلذلاو ءاًعئاط يصاعلاو ءاّنمؤم رفاكلا ريصي هبف ءراونألا دمتست هرون نمو

 .'7(اًنمآ فئاخلاو ءاّينغ ريقفلاو ءاّيوق فيعضلاو ءاّريزع

 لآ ةروس] «َنيَير أونوك نكلَوإ : ىلاعت هلوق ريسفت يف ةبيجع نبا لاقو

 نولبقي ىتح كلذ يف نوغلابيو «مهخايشأ نومظعي ءارقفلا لاز ام ) :[74:نارمع

 خايشألا مهآر اذإف ءمهتمدخ يف نودهتجيو .مهيديأ نيب بارتلاو مهلجرأ

 .77 : ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا (1)

 .4/7!4:ةيردلا بكاوكلا (0)

 ."ه : ص ةيهلإلا تاماهلالا (*)

 «تاماشلا يباب ريهشلا «يفنحلا «يقشمدلا ىفطصم نب نيدلا يبحم نب دومحم :وه (4)

 ةفيظولا حرشو «ىربكلا ةيئاتلا حرش :هبتك نم «يلذاشلا يمشاهلا دمحم ذيمالت نم يلذاش

 ةقيرطلاو 250١/١1 :نيفلؤملا مجعم :رظنا .ه١1754١ :ةنس قشمدب يفوت «ةيلذاشلا

 ظ .18” :ص اهمالعأو ةيلذاشلا

 ."ه : ص ةيهلاإلا تاماهلاإلا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نع مهونفي ىتح «ةرضحلا ىلإ مهنودشري مهنكل ...مهنع اوتكس كلذ اولعف
 ناكو ...هريغل ال هلل وه امنإ مهسأر طحو مهميظعت نوكيف «ةطساولا دوهش

 ةيؤر نع اونفاو ءانيف اوفرعا نكلو « مكخيش ينأ ىلع ينوروزت ال : لوقي انخيش

 ."7انبر هلل وه امنإ ميظعتلا نوكي ىتح ءانسح

 هتمأ بولق ىلع ِِكَي هتاذ نم راونأ بهت » : يسافلا دوعسم نب دمحم لاقو

 ثعبنتف مهتاوذ هيلحتستو مهحاورأ هبيطتستو «ناميإلا ىلع هللا مهبيثيف

 هتاذ نم راونأ بهت كلذكو .ةبحملا ىلع مهحاورأو ةمدخلا ىلع مهحراوج

 ام عيمج تابن هببسب لصحي ءاتشلا نمز يف به اذإف ...ةعبرألا لوصفلا يف كي

 لاقو عيبرلا نمز يف به اذإ كلذكو لَك هرون ةكربب ضرألا يف عرزي

 كب هّللا لوسرب كيلإ سانلا هب هجوت ءيش لك لزنأف » :ينارعشلل صاوخلا يلع
 ناملغلاو ديبعلاك هيلإ ةبسنلاب .مهلك قلخلا مكحو ءمهلك سانلا خيش هنإف

 ال يلولاو 2”"2نوفلتخي هيف مه اميف مهنيب مكحي وهف .هتمدخ يف نيذلا
 لاق ءهتوم دعب كلذكف هتايح لاح يف رضيو عفني ناك امكف «هتوم دعب فلتخي

 نم بلطي وهف ىفوتم خيش نم ددملا بلطي ناك نإو » :ميهاربإ يكز دمحم

 يف حاورألاف ...قحلا نم برقلا ماقم يف اًيخزرب ايحت اهنأ دقتعي يتلا ءهحور
 .7(ناكم وأ نامز دودحب ةديقم ريغ ةايح ايحت اهملاع

 : هل لاقف مانملا يف هذيمالت دحأ ىتأ تام امل غابدلا زيزعلا دبع نأ اومعزو

 يفو «ةئلامو هل ةرماع هلك ملاعلا يف يه لب ربقلا يف ةبوجحمب تسيل يتاذ نإ

 تلسوتو دجسملا يف ةيراس ىلإ تمق ول كنإ ىتح «يندجت ينبلطت عضوم يأ

 )١( :ديدملا رحبلا ١/775.

 .518:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (؟)
 .١6:ص صاوغلا ررد ()

 .58: ص فوصتلا ةيدجبأ (5)



 ٠ دقد و ضرع » ةيلذاشلا «

 ( ذئنيح كعم نوكأ ينإف كَ هللا ىلإ يب (010)
 نم هنأو هتوم دعب ءاعدلا ةباجتسا هل يلولا نأ ميهاربإ يكز دمحم تبثيو

 : نوديري الثم فيرصتلا لهأ نم اًنالف نأب نولتاقلاو » :لوقيف «فيرصتلا لهأ

 ءاوس «ءاعدلا ةباجتسا لهأ نم هنأو «هيدل لوبقلاو هَّللا دنع ةهاجولا لهأ نم هنأ

 زيجيو 2''"(ةمهلا هنكو ةداراإلل اًكرحت وأ «بلقلاب اًهجوت وأ ناسللاب اًقطن ناك

 هّللا ىلإ هب لسوتلا بلط :هانعم تيملا نم ددملا بلطو » :لوقيف تيملا ءاعد

 ةكرب سامتلاو «حئاوجلا عفدو ؛هجئاوح ءاضق يف ىلاعت هيلإ هب عافشتسالاو

 ملاع يف حورلا نم ءاعدلا بلط ىنعمب دددملا بلط لمتحي دقو .. .هّللا دنع هماقم

 "””(رونلاو رهطلا

 بح ْنِم ٌرانُكْلا سبي انك :ىتوملا نم نوسأيي ال ةيفوصلا :لوقيو
 رفسلا لحارم نم ةلحرم توملا نأ توري مهو ([1 :ةنحتمملا ةروس] «#ٍرْوَقْل

 ىلع لاقو أل( ةيخزرب ةايح يح مهدنع تيملاف مّللا ىلإ حداكلا يناسنإلا

 وه نمب مكلاب امف ءاّماع نيعبرأ هتافو دعب هددم ىقبي يلولا» :يطرشيلا
2206 )210 

 عفنلا كلمي هنأ يلولا يف اودقتعا مهنأ ةقباسلا صوصنلا نم دجن اذكهو

 عاونأو ءاعدلا هل اولذبف ءرضلا عفدو عفنلا بلجل «مهجئاوح هب اولزنأف رضلاو

 : مهخويشل ءاعدلا فرصب رمأت يتلا مهصوصن ضعب هذهو «تادابعلا

 )١( :ص زيربإلا 16"7.

 ١9. :ص ماحفإلاو ماهفاإلا (6)

 ."9: ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا ةرف

 .7/7١١25”:فوصتلا ةملعم :رظناو «58:ص فوصتلا ةيدجبأ (4)

 .ةنس نيعبرأ نم رثكأ هددم نأ هسفن ىلإ ريشي كلذب وهو (0)

 .57: ص قحلا قيرط يف يتريسم (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هيلع مسقأف هَّللا ىلإ ةجاح كل تضرع ذإ 7: يسرملا هذيملتل يلذاشلا لاق

 يف هركذأ ال هّللاو تنكف ١:قباسلا مالكلا دعب يسرملا سابعلا وبأ لاق «« يب

 - مئازعلا وبأ يضام جح املو 10( ناه الإ بعص رمأ الو «تجرفنا الإ ةدش

 : لاق -رصمب يلذاشلا هخيشو ةكمب وهو - هوركم هل لصحو - ىيلذاشلا ذيملت

 املف ...هيلإ تردابف يلإ ريشي ةودنلا باب دنع فقاو هب اذإو «خيشلاب تيدانف )

 «كيلع لاحلا دتشا امل «يضام اي :ىيل لاق ...هتيتأو ةيرصملا رايدلا تلخد

 ."'”« هيف تنك امم كانصلخو «كيلإ انيتأو ءانب تيدانو
 : يلذاشلل هحدم يف يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا لاقو

 اهاقوو هفرص نع اهب ىوزو اهامح ملأ بطخ نإ ناك نم

 "'اهاخرو اهئاوأل يف هوجرت اهلك ةيربلا هب ذولت فهك
 ةديدش يلذاشلا نسحلا يبأ يديس حورف » : رارسألا ةرد باتك مدقم لوقيو

 هللا ةمعنب انثدحتو ءهلاوقأ وأ «هراكذأ نم اًئيش تأرق نإ ةصاخ ءروضحلا

 ىري اميف تيأرف ينباصأ رمأ نم ام اًموي اًمومهم تنك دقف «ىلاعتو هناحبس

 رومألا كب تقاض اذإ ميهاربإ اي : يل لوقيو «يلع ملسي نسحلا ابأ يديس مئانلا

 هنم ىناعو «هنم انيناع دق نآلا تنأ هيف ام نأ ملعأو «نسحلا ابأ اي لقو يندان

 .©76 بيرق هَّللا ءاش نإ جرفلاو ءربصاف ءدادجألا

 يلولا حيرض ىلع اوحبذ ...انناوخإ ضعبيب اذإف ) : يواقردلا يبرعلا لاقو

 .200 تارم ثالث حيرضلاب انرد مث ...فسوي نب دمحأ

 )١( ص ةيلعلا رخافملا :  »7١:ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 67.

 ) )0رارسألاةرد ص:/7ا١-8".

 .,.06 : ص ننملا فئاطل رف

 168 :ص رارسألا ةرد ةمدقم 00

 ١١١. ؛ ص ةيدهلا روشب )0(



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 لسوتلا بابحتسا لب زاوج ةرصن يف اًباتك ميهاربإ يكز دمحم فلأو
 هامسو .مهب لسوتلا ىنعمب وه ةرشابم تاومأللا ءاعد ىنعم نأو .تاومألاب

 لاق اممو (مالسإلا ةحامس ءوض يف روبقلاو ةليسولا اياضق وأ ماحفإلاو ماهفإلا)

 ىلع فلتخي دكي ملو «حلاصلا تيملاب لسوتلا ىلع وه فالخلا امنإو » :هيف
 فالخلا اذه ةيميت نبا عدتبا ثيح «عباسلا نرقلا ىلإ ...فلسلا نم دحأ هزاوج

 بابسأل رشع ثلاثلا نرقلا ذنم ةيباهولا هانبت ىتح دحأ هب متهيل نكي ملو «ناتفلا

 اورتستو «ىتوملا يحلاصب هللا ىلإ لسوتلا اوعنمف «ةيلبق ةيبصعو «ةيسايس

 ."'« مولظملا ديحوتلا مساب
 نم ءاعدلا بلط يف تءاج ىتلا صوصنلا نأ اًمعاز هلاوقأ دحأ يف أرجتيو

 هلوق » : لوقيف ؛هريغ نمو هنم بلطي لب هللا نم بلطلا رصح ينعت ال ىلاعت هللا

 َةَوْعَد بيم ٌبيِرَه قاف :هلوقو ه7 رقاغ ةروس] هليل بح ٌبِحتْسَأ ينوعَدأ#» : ىلاعت

 نم اهانعم يف امو تايآلا هذه وحنو «[147١:ةرقبلا ةروس] هج ٍناَحَد اذإ عادل

 ءاعدلا نإ ..."76 هللاب نعتساف تنعتسا اذإ » :ِةَك هلوقك فيرشلا ثيدحلا

 ءاعدلاب صنلا يف رمألا قالطال «ةليسو ريغبو ةليسوب انوكي نأ زوجي ةناعتسالاو
 ." 6 نيعم ديق نود ةناعتسالاو

 : ءايلوألا روبق يف ولغلا - ب

 ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش باصأ يذلا للخلا ىدم نيبت يتلا ةلثمألا مظعأ نم

 رمألا ءاهباحصأل راقتفاو لذ نم روبقلا دنع هنولعفي ام وه ؛ةيهولألا ديحوت يف

 .ل: ص ماحفالاو ماهفإلا )1١(

 .7441/ :مقر ثيدح :عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ,(؟015) ح يذمرتلا ننس (؟)

 هَّللا ريغ مهئاعد يف ىرخأ صوصن رظناو 4: ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا 6(

 قحلا ىلإ ةلحرو 5777-2778 :ص ةرهازلا بكاوكلا :دئادشلا يف تاومألاو نيبئاغلا نم

 ةينسلا تاماهلإلاو «77:ص ةنيذ وب دمحمل يلذاشلا نسحلا وبأو 778-27794:ص

 170-75 : ص اجن ىفطصمل



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : مهنع ةلثمألا ضعب هذهو «مهل تادابعلا عاونأ نوفرصي مهلعج يذلا

 هتامارك نمو ١ : -هخويش ضعب ةمارك نع اًثدحتم - يواقردلا يبرعلا لاق

 انأ هتبرج دقو «هنيح نم أربي هنإف هربق راز مث اًمومحم ناك اذإ ناسنإلا نأ

 .هدنع ناك ضرمب ىلإ ىكتشا دق سانلا ضعب نإ » :اًضيأ لاقو 11!( يريغو

 يذلا يلولا رز :هل تلقف «تيم هيلجر دحأ ناكو «نيتنسلا وحن هضرم لاطو

 نإف هللا دابعل اهعفداو ...ةاش وأ ةجاجد حبذاو اًضيأ هروز ةثلاثلاو ناتعمج كبرقب

 (370..تومي وأ حيرتسي صضيرملا

 اهدصق ام هنأ  :اهيف نفد يتلا هيبأ ةيواز تامارك نع ينانبلا هللا حتف لاقو

 ."”(نيحلا يف هللا هاضق الإ يونعم وأ يسح بلطم يف دحأ

 ىرتف «يلذاشلا خيش شيشم نبا ربقب سانلا ىلغ رضاحلا انرصع يفو

 كلذ نومسيو «ةفرع موي هب فوقولل ةنس لك هحيرض نودصقي سانلا جاوفأ

 ."””(نيكسملا جح)

 ةلالج هيلع هربقو » :برغملا دالبب يلوزجلا ربق نع نيرصاعملا دحأ لوقيو

 نم نورثكيو «هيلع نومحدزي سانلاو «ةرهاظ ةوطسو «ةريبك ةباهمو «ةميظع
 . 27« هللا نذإب ىضقتف مهتاجاح يف هنودصقيو «هدنع تاريخلا ليلد ةءارق

 ءاعدلاو اهب كربتلل عاقبلاو ةحرضألا دصق ميهاربإ يكز دمحم زاجأو

 ) )1١ص ةيدهلا روشب :5570.

 .١١5:ص ةيدهلا روشب (؟)

 وأ مومحم وأ مكبأ وأ دعقم اهدصق ام هنأ ركذو :2١47 ص ةيئابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ 6

 .كلذ نم يفوع الإ هجولا جوعم وأ نونجم

 .١/5509:فوصتلا ةملعم :رظنا (4)

 يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا ةسردملا :رظناو .86 : يلوزجلاب يلومشلا فيرعتلا (5)

 ,35 1175 للكو» : ص



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ةليسولاو روبقلا لئاسم يف ملكتلا نأ ىريو «''”نيحلاصلا راثآب كربتلاو ءاهدنع
 رمأ يف انثدحت اذإ :لاق «ليلضتلاو ريفكتلا ىلإ لصت ال «ةيعرف رومأ يه

 هيف كريغو كبسح «يعرف رمأ يف ثدحتتن امنإ اننإف الثم روبقلا وأ ةليسولا
 .مارحلاو لالحلا اهمكحو «باوصلاو أطخلا :اهلحم عورفلاو ؛ينظلا ليلدلا

 ."”(نيدلاو ملعلل ملظ ديحوتلاو كرشلاو ناميإلاو رفكلا مكح ىلإ اهلقنف

 .(ةقيقحلا) نطابلا ملع يف ةيهولألا :ةيناثلا ةلأسملا

 يضتقت يتلا ةيبوبرلا تافصب هنطاب يف فصنم هنأ يلولا ةقيقح :الوأ

 : هتدابع

 امدنع ةيهولآلا ديحوت ىنعم ىف وه ىلوألا ةلأسملا يف هضرع قبس ام

 داهزلاو دابعلاو ءاملعلا لوقع قوف رمألاف انه امأ «رهاظلا ملع ناسلب نوملكتي

 مهبهذم قاذو برش نمل الإ هلوبقو هكاردإ نكمي الو .نولوقي امك ماوعلاو

 .فوصتلا ءايلوأو خويشلا هلوقي ام لكل اًملستسم

 ةدابعلاو ةيهولألا نأ :اهتاديقعت ىف لوخدلا لبق ةديقعلا هذه صخلمو

 هللا نيع لكلا ىأر هرصب ذفن نمف هللا نيع يه ذإ «تادوجوملا لكل نوكت
 ةفيرشلا تاوذلا ضعب , ىلع هتدابع رصقي نم مهنم نكل .ءيش لك دبعي نأ زاجف

 ىشمتت ةيرفكلا ةديقعلا هذهو ءدوجوم لك معي مهضعبو .ءايلوألاو خويشلاك

 مهلوق دسفل .دوبعمو دباع كانه نأب مهصاوخ رقأ ولف .دوجولا ةدحو ةديقع عم

 رخآلاو دبع امهدحأ : نيدوجوم دوجو كلذ ىنعي ذإ مَّللا الإ دوجوم ال هنأب

 « ىنعم و سحب هل دوجاوم لك نأ دوري مهو « مهتديفع فاالخ اذهو ؟دوبعم

 يو «ةيهلالا تاذلا نم تلصفنا ةينارون ةفيطل هنطابو هانعمف انعمف «نطابو رهاظو

 ) )1١ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا :رظنا :58.

  030.لا" : ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 زاجف هللا الإ ىري مل تادوجوملا نطابل رظن نمف «توكلملا ملاع ىمست يتلا
 : هل ةدابعلا فرص كلذ دنع

 ةيلعلا هتاذ رارسأف .ءيش لكب طيحم هلالج لج قحلا نإ ) : ةبيجع نبا لاق

 دعص ولف «ىرثلا تحت ام نيع وه شرعلا قوف امف ءهرسأب دوجولاب تطاحأ

 دجول ىلفسلا ضرألا تحت ام ىلإ طبه ولو هللا دجول شرعلا قوف ام ىلإ دحأ
 .ءيش لك دوجو تحمو «ءيش لكب هتطاحأ هتمظع ذإ ؛هللا

 ةمظع نأ ريغ ءهعم ءيش ال ءدوجولاب درفنم هلالج لج قحلا نأ ملعاو
 «ةيزنكلاو ةفاطللا نم اهلصأ ىلع ةيقاب نيوكتلا ةضبق ةرئاد نع ةجراخلا تاذلا

 يّلجتلا اهب عقيل تسّسحتو فيثكتلا اهلخد نيح ةضبقلا يف ةلخادلا ةمظعلاو

 .ةيبوبرلاو ةيدوبعلا :نادضلا اهيف رهظف ءءايربكلا ءادرب تّدرتو ترتتسا

 ناكف «ءايربكلا ءادرب ةيبوبرلا ترتتساف «ةمكحلاو ةردقلاو .ىنعملاو سحلاو

 ءاهفاصوأ تعنيو ةيلصألا ةمظعلا نع ربخُي نأ يليزنتلا يحولا حالطصا نم

 نأ ةيبوبرلا رسل اًرتس .يّلجتلا اهب عقو يتلا «ةيعرفلا ةمظعلا نع تكسيو

 رس ةيهولألل : ''"”لهس لاق كلذلو «ةمكحلا ملاع ماظن دسفل رهظ ول ذإ «رهظي

 رس ملعللو «ملعلا لطبل فشكنا ول رس تاوبنللو «تاوبنلا تلطبل فشكنا ول

 .ماكحألا تلطبل فشكتنا ول

 ءايشألل دوجو ال لب ءاهب اهروهظو ء«ءايشألاب اهمايق وه :ةيهولألا رسف
 .ةيدوبعلاو ةدابعلا نع اونغتسال سانلا عيمجل رسلا اذه فشكنا ولف ءاهعم

 دنعو «ةيدوبعلا بادآو ةدابعلا نايبل يه امنإ ةوبنلا ذإ «ةوبنلا ماكحأ تلطبلو

 ردقت اهلك بولقلا تسيل اضيأو «يحولا يقلت نع ءانغتسالا عقي رسلا اذه روهظ

 «نيبحملا قئاقرو «نآرقلا ريسفت هل «ةيفوصلا خويش دحأ «يرتستلا هَّللا دبع نب لهس :وه )١(
 /' :مالعألاو 27700 /17' : ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .ه187 ةنس يفوت «نيفراعلا ظعاومو

 ١
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 «ةريحلاو شهدلا اهل عقول ةفيعضلا بولقلل ىّلجت ولف ءرسلا اذه لمح ىلع

 .فلتلا ىلإ اهاّذأ امبرو

 ىلإ سانلا رقتفي ىتح «هدابعو هللا نيب باجحلا لدس وه :تاوبنلا رسو

 نع ء ءانغتساالا عقول باجحلا اذه فشكنا ولف .ةوبنلا ةطساوب ملعلا يقلت

 'اهبإ وع :ملعلا رسو ءفلكت ريغ نم اهنودب اًنشك ذتيح هيّتلتل «ةوبنا

 رتل هنأ فرع نمو ةدابعلا نع ىيفتسا اًملعق ةجلل هنأ فرع نم ذإ ؛ءاكحألا

 ءاجرلا ىلع دحاو لك لمعيل رسلا اذه هللا ىنخأف ءىصاعملا ىف كمهنا اًعطق

 ."0( فوخلاو

 لهأ زاجأ كلذ ىلع ءائبو ءهَّللا وه دوجوم لك لصأ نأ قبس امم نيبتف
 تاذ يه دوجولا يف نم لك ذإ هللا ىوس ام لك دبعي نأ مهنم صوصخلا

 ال ذإ .دوبعملا وه دياعلا اذه نإ لب « -مهلوق نع هللا ىلاعت- هللا يه ةدحاو

 ىنعم يف يمناغتسملا هويلع نبا لاق :دوبعم الو دباع الو «قولخم الو قلاخ

 .رهاظو نطاب لك ىناعملاب دارملاو «ىناعملا لك عمجت :١ (هللا الإ هلإ الز

 وأ ؛مولعمو لوهجمو ءموهومو سوسحم لك :لوقت وأ ءرضاحو بئاغو
 هللا ناكو ءتطاحأ (هللا الإ هلإ ال) نأ لصاحلاو «مودعمو دوجوم لك :لوقت

 اوسنألو .ءيش نم اوشحوتسا ام ءيش لك يف هللا اوفرع ولو » :لاق «مهدهرو

 قلخلا اودهش مهتريصب ذوفنل نوفراعلاو «ءيش لك عم اوبدأتو «ءيش لكب

 دوهش ىلإ اودر مث ...قلخلا نع قحلاب الوأ اوبجحف «قحلا رهاظم نم رهظم

 2.0442 /15 9011١١/ 020316١ قل ١/ :ديدملا رحبلا :رظناو ء7 740-55 /5 :ديدملا رحبلا )١(
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 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لكب اوسنأ ءيش لك يف هوفرع نيحف «ةمكحلا يف ةردقلاو «قلخلا يف قحلا

 ...ءيش لك اومظعو «ءيش لك عم اوبدأتو «ءيش

 نأش يف يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا لوق ىلع "يلع يديس لاقو

 نإ لب » :لاق «اًئيش مهدجت مل مهتشتف نإ ءاوهلا يف ءابهلاك مهارأ :١ قلخلا

 نم اًرهظم مهتدجو ينعي « ءيش هلثمك سيل ءيشلا كلذو ءاًئيش مهتدجو مهتشتف

 لصاحلاو ...توربجلا رحب نم ةضئاف «توكلملا راونأ نم اًراونأ قحلا رهاظم

 حابشألاب قلخلا عم مهف «قحلا دوهشب قلخلا دوهش نع اوباغ هّللاب نيفراعلا نأ

 مهقح يف تلدبتو «مهتمايق تماقو «ءاوثعبو اوتام «حاورألاب قحلا عمو

 راونألا نوري مهف «راهقلا دحاولا هلل اوزربو ,تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا

 ةلودسم هتانونكم رارسأ نع رادلا هذه يف مهل فشك «رايغألا ةملظ يف سانلاو

 ريغ نم هتاذ رارسأ نع رادلا كلت يف مهل فشكيسو «هراتسأ ةيراهق اهيلع

 ةيطغت تضتقا ميكحلا ةمكح نكل ...هتافص رثأ يه ىتلا «ةمكحلا باجح

 سمشللو «باقن نم ءانسحلل دب ال ذإ «ةيهولألا تاحبس راونأب ةيبوبرلا رارسأ
 ذئنيح قبي ملو «كاردإلا عقول ءايربكلا ءادر ريغ نم رهظ ولو «باحس نم

 ."'"( تافصلا راونأ ىلإ رظنلاب وه امنإ تاذلا رارسأ يف يقرتلاف «يقرت

 : -هللا ىوس ام لك ةدابع يف ةدحولا لهأ لوق اًئيبم - ةيميت نبا لاقو

 اوزوجو «قولخم لك هّللاب اولدعو .ملاعلا يف كرش لك ىلع اوعمجأ مهنإف »

 هللا الإ اندبع ام :نولوقيف ءيش لك نودبعي مهنوك عمو «ءيش لك دبعي نأ

 ام مهنأ مهنظ عم ليطعتو دوحج لكو «كرش لك :نارمأ مهلوق يف عمتجاف
 ."”( هللا الإ اودبع

 .هخيش خيش لمجلا يلع دصقي ()

 ." ١/١ :ديدملا رحبلاو نلوم :رظناو 5” 5 .٠ ص ممهلا طظاقيإ هز
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 نأ وهو ةيهولألا ديحوت وه هللا باتك يف يذلا ديحوتلا اذهف ١ :اًضيأ لاقو
 وه دوجولا سفن لعجي نأ نم اذه نيأف «هريغ اّهلإ هعم وعدت الو هعم لعجت ال

 نأ روصتي ال ذإ «ءيش لك ىعديو «ءيش لك دبعي نأ زوجي دحلملا دنعف ...هايإ

 ةهلآلا نم ءيش لك وعدي نأ ذئتيح ناسنالل زوجيف «ءايشألا وه هنإف هريغ دبعي
 ام سفن لعجف !رخآ اهل هعم اعد ام دحلملا دنع وهو هللا نود نم ةدوبعملا

 ."0( لاحب روصتي ال هدنع كرشلاو ءاديحوت هلعج اًكرش هلعجو هللا همرح

 : سانلا نع رسو ةيفخم يلولا ةيبوبرو ةيهولأ ةقيقح : اًيناث

 ةفرعم نأ اوعدا هتيهولأو هتيبوبرو يلولا يف مهداقتعا ةقيقح نورتسي ىتحو
 سابعلا وبأ لاق :هَّللا ةفرعم نم بعصأ يه لب رومألا بعصأ نم يلولا

 هلامكب فورعم هللا نإف هللا ةفرعم نم بعصأ ىلولا ةفرعم » :يسرملا

 «برشت امك برشيو «لكأت امك لكأي .«كلثم قولخم فرعت ىتمو ءهلامجو

 كدهشأو «هتيرشب دوجو كنع ىوط هئايلوأ نم يلوب كفرعي نأ هللا دارأ اذإو

 نأل ءدبعل يلولا ةقيقح نع فشك ول» :اًضيأ لاقو أ!( هتيصوصخ دوجو

 ."7( هتوعن نم هتوعنو هفاصوأ

 نوكي لهو ...ةيرشبلا دوجو يف ةيصوصخلا رس رتس 9 :هَّللا ءاطع نبا لاقو
 ءاّبيغ ةيالولا رس نوكيل هناحبس كلذ عضو ؟اًنوصم الإ رسلاو ءانوفدم الإ زنكلا

 ."*6بيغلاب اًنمؤم هب نمؤملا نوكيف
 ."*6 مهف رعي نم ليلقف ءاويألا فهك لهأ هللا ءايلوأف ١ :اًضيأ لاقو

 ) )1١:ىواتفلا عومجم ”/ لالا178-5١.

 ١5١. : ص نئنملا فئاطل 0

 ْ 5١. : ص ننملا فئاطل رف

 ١15١. : ص يبونرشلا حرش نمض ةيئاطعلا مكحلا :رظناو 5١. : ص نئملا فئاطل ()

 ظ ١15١. :ص ننملا فئاطل («5)



 «231 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : سانلا ماوع نيعأ نع هرتسو ىلولا ةقيقح ةفرعم مدع ببس

 وه هرهاظ ىلع ةيبوبرلا صئاقن روهظو «ةيدوبعلاب يلولا مايق كلذ ببس

 نمف ١ : ةبيجع نبا لاق «ةيدوبع ةرهاظو ةيبوبر هنطابف «سانلا نع هئافخ ببس

 نأ رسلا كلذل اًئوص هصئاقن روهظب رسلا كلذ رتس نأ هتمحرو ىلاعت هللا فطل

 رس رتس امكو «جالحلاب لعف امك لتق هلهأ ريغل هاشفأ نمو .هلهأ ريغل رهظي

 لاق «ةيدوبعلا رهاظم يف ةيبوبرلا ةمظعب رهظ اهدادضأ روهظب ةيصوصخلا
 ."'"« ةيبوبرلا اهب رهظأ ةرهوج ةيدوبعلا : نسحلا وبأ خيشلا

 دنع ةيتوهاللا هتقيقح رهظت دق هتقيقح تيفخ يتلا يلولا اذه نكل :تلق

 نطاوب يف هللا هلعج يذلا ةيصوصخلا رس نأ ملعاو » : ةبيجع نبا لاق «ضعبلا

 قرخ هجو ىلع مهيلع هرهظي دق «مهتيرشب فصو روهظب هرتسو «هئايلوأ

 لوقعلا هيف راحت ام هتالامك رئاسو هملعو هتردق نم هيلو ىلع رهظي دقف «ةداعلا

 تاماركلا ليبس ىلع نوكي لب ءمهل كلذ مودي ال نكل .«ناهذألا هيف لهذتو

 ضبقي مث هتافصب نوفصتيف ؛هفاصوأ سومش مهيلع قرشي «تاداعلا قرخو

 دن مهدودح ىلإ مهدريف ءمهنع كلذ

 :انطابو اًرهاظ ةيهولألا ديحوت ىنعم يف ةيلذاشلا ةديقع دقن
 :()ةيهولألا ديحوت ىنعم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم نايب :ىلوألا ةلأسملا

 : ةنسلا لهأ دنع ةيهولألا ديحوت فيرعت :الوأ

 ىعدي الو «هريغ دبعي الف ةدابعلاب ىلاعت هللا دارفإ وه :ةيهولألا ديحوت

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 5١5.
 5١4. :ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 نبال ىواتفلا عومجم :ىلإ ةيهولألا ديحوت باب يف حلاصلا فلسلا ةديقع نايب يف عجري 6
 : لثم «هحورشو باهولا دبع نب دمحم خيشلل ديحوتلا باتكو «لوألا دلجملا :ةيميت

 .ديجملا حتفو «ديمحلا زيزعلا ريسيت
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 لاق .هل الإ رحني الو حبذي الو رذني الو هب الإ ناعتسي الو ثاغتسي الو ءهاوس

 ةروس] #َنيدْلَعْلا َبَر هلي َقاَمَمَو َىاَيْحَو ىَتْمَو ِقتاَلَّص َّنإ لق :ىلاعت هللا
 لمس ص

 0 لل ل ا

 ,؟17[+ : ثدكلا ةروس] ةرحضأو كبرل لصف« : لاقو «[1155 :ماعنألا

 : ةيهولألا ىنعم يف ةنسلا لهأ صوصن : اًينا

 هقلخ ىلع ةيدوبعلاو «ةيهولألا وذ (هللا):لاق يق سابع نبا نع

 نأل .(هللا) وه يذلا همساب هركذ لج هّللا ًادبف» : يربطلا لاقو ل نيعمجأ

 الو ءهب يمستلا ةهج نم ال .هوجولا نم هجو نم هؤانث لج هريغل تسيل ةيهولألا

 لاقو .'"7( هنود دحأ ةيهولألا ضعب قحتسي نأ زئاج ريغو ...ىنعملا ةهج نم

 نسما َرْه الإ هلإ هل ديو دكر ٌيجكإر» : كبك هلوق ليوأت يف لوقلا » :اًضيأ

 دابتعا اهنأو «ةيهولألا ىنعم ىضم اميف انيب دق «[1:ةرقبلا ةروس] محتل

 مكنم بجوتسيو «هل ةعاطلا سانلا اهيأ مكيلع قحتسي يذلاو ....قلخلا

 «هاوس هعم اوكرشت الو «هريغ اودبعت الف ءدحاو برو دحاو دوبعم «ةدابعلا

 مكهلإو .مكلثم مكهلإ قلخ نم قلخ وه هايإ مكتدابع يف هعم هنوكرشت نم نإف

 .(!( ريظن الو هل لثم ال «دحاو هلإ

 الالجإو ةبانإو ةبحم دبعيف هلؤي يذلا وه :هلإلا ذإ) :ةيميت نبا لاقو

 هلاوحأ عيمج ىلإ هيدهي مث هقلخ هيطعيف «هدبع يبري يذلا وه :برلاو ءاماركإو
 .'0( اهريغو ةدابعلا نم

 ريسفت باب ١ :باهولا دبع نب دمحم مامإلا لوق احراش يدعسلا لاقو

 .7":ص ديمحلا زيزعلا ريسيت :رظنا )١(

 4١/١. :يربطلا ريسفت (؟)
 .10 /١:يربطلا ريسفت 0

 .١١ا/ 7/7” :يربطلا ريسفت :رظناو 2757/7 :يربطلا ريسفت (4)

 .77 ١/ :ىواتفلا عومجم )5(



 «23 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 فارتعالاو ملعلا :ديحوتلا ريسفت ةقيقحو » :« هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا

 ىلإ عجري كلذو «هل ةدابعلا صالخإو لامكلا تافص عيمجب برلا درفتب

 : نيرمأ

 ال هنأ دقتعيو ملعي نأب هللا ريغ نع اهلك ةيهولألا يفن :لوألا رمألا

 كلم الو «لسرم يبن ال قلخلا نم دحأ ةيدوبعلا نم اًئيش الو ةيهلإلا قحتسي

 .بيصن الو ظح كلذ يف قلخلا نم دحأل سيل هنأو ءامهريغ الو برقم

 يلاعمب هدرفتو هل كيرش ال هدحو ىلاعت هَّلل ةيهولألا تابثإ : يناثلا رمألاو
 ىتح هدحو داقتعالا اذه يفكي الو ءاهلك لامكلا توعن يهو ءاهلك ةيهولألا

 ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلاب موقيف ءهَّلل نيدلا هنأ ةملك صالخإب دبعلا هققحي

 .هباوثو هناوضر اًبلاطو ءهّللا هجو كلذب اًدصاق ؛هقلخ قوقحو هّللا قوقحبو

 دادنأ ذاختا نأو هللا ريغ ةدابع نم ةءاربلا اهقيقحتو اهريسفت مامت نم نأ ملعيو

 : ىنعم يفاني ِهَّلل لمعي امك مهل لمعي وأ هللا ةعاطك مهعيطي وأ هللا بحك مهبحي
 .20(ةافانملا دشأ هّللا الإ هلإ ال

 : ةيهولألا ديحوت ةناكم : اًثلاث

 اهلمكأو قالطإلا ىلع لوصألا مظعأ وه ةيهولألا ديحوت نأ بير ال
 هلجأل سنالاو نجلا هللا قلخ يذلا وهو «ةيناسنالا حالصل اهمزلأو اهلضفأو

 هدقفبو «حالصلا نوكي هدوجوبو «همايقل عئارشلا عرشو تاقولخملا قلخو

 ةياغو «لسرلا ةوعد ةدبز ديحوتلا اذه ناك اذلو ءداسفلاو رشلا نوكي

 نأ اًلوُسَر ِوّمَأ لك ىف مكب َدَمْلَرل : ىلاعت لاق «مهتوعد ساسأو .مهتلاسر

 نم اَنْلَسَرَأ امَو#» : ىلاعت لاقو «181:لحنلا ةروس] # توُحدل أونتحاو هللا اوذبعأ
 عع ممم هك

 دقو 2175 :ءايبنألا ةروس] نودع أنأ الإ َهَلِإ آل ٌمَأ ِهْلِإ ىف لِ لوسر نم كلب
 ابي

 لمس *

 )١( ديدسلا لوقلا ص:57-7١.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «654

 «لسرلا ةوعد حاتفم وه ةيهولألا ديحوت نأ ةديدع نطاوم يف ميركلا نآرقلا لد

 صاالخإو هَّللا ديحوت هيلإ هموق وعدي ام لوأ نوكي هللا هثعبي لوسر لك نأو

 ني ركل ام هنأ أوُدْمَعَأ ِرّوَّْي َّلاَك اوه ها داع َلِإَو © 9 : ىلاعت هللا لاق «هل ةدابعلا

 .[16 :فارعألا ةروس] 4نَوُفَتَت الأ ريع لِ

 ىلإ مهنوعدي ءايبنألاف .كلذ يف مهماوقأو ءايبنألا نيب ةموصخلا تناك اذلو

 ةدابعو كرشلا ىلع ءاقبلا ىلع نورصي ماوقألاو «هل ةدابعلا صالخإو هللا ديحوت

 نود ال ولاول :ةلافكا حون موق نع ىلاعت هَّللا لاق مهنم هللا هاده نم الإ ناثوألا

 نيا مّ الو اريك اوُنَصأ دقو 6 اكو َقوُميَو توي و اوس الو او كرد الو دكت
 هللا َدَبعتِل انَنَشِحَأ أَوَلاَق م : تكا دوه موق نع لاقو «[1 7-4 :حون ةروس] اللص ال

 ةروس] 4َنيِقِددَصلا نم َتنُك نإ اَنُدِي امي اَنْلد اَْوَياَ ُدْبْمَي ناك اَم َرَدَتَو ٌمَرْحَي

 ءايبنألا نيب ةموصخلا نأ ىلع لدت يتلا تايآلا نم كلذ ريغو «[7؟ :فاقحألا

 ."'!هّلل نيدلا صالخإ ىلإ ةوعدلاو ةدابعلا ديحوت لوح تناك امنإ مهماوقأو

 ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :لاق ِةَك يبنلا نأ حيحصلا يف تبث دقو

 اوتؤيو «ةالصلا اوميقيو ءهّللا لوسر اًدمحم نأو ءهَّللا الإ هلإ ال نأ اودهشي

 مالسإلا قحب الإ .مهلاومأو مهءامد ينم اومصع كلذ اولعف اذإف «ةاكزلا

 ال لاق نم » :لاق هنأ كك هنع اضيأ حيحصلا يف تبثو ,'""( هللا ىلع مهباسحو

 ."”( هللا ىلع هباسحو «همدو هلام مرح للا نود نم دبعي امب رفكو ءهَّللا الإ هلإ

 اورِذنَأ نأ : هلوق ىلع اهرادمو مهلك لسرلا ةوعد ةدبزو ١ :يدعسلا لاقو

 هدحوتو ىلاعت هَّللا ةفرعم ىلع : يأ [؟ :لحنلا ةروس] وون أن لإ هل آل مَن

 يهف « هل كيرش ال هدحو هتدابعو ةيهولألا تافص يه ىتلا «ةمظعلا تافص يف

 )١( :ص ديمحلا زيزعلا ريسيت :رظنا 5".
  00:ح ملسم حيحصو 255 : ح يراخبلا ميحص  25١.رمع نبا ثيح نم

 .كلام يبأ نب يعجشألا ميشأ نب قراط ثيدح نم هدرا :ح ملسم حيحص رف



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ثحتو ءاهيلإ وعدت اهلك عئارشلا لعجو «هلسر لسرأو «هبتك اهب هللا لزنأ يتلا
 .''"« اهدضب ماقو اهبراح نم دهاجتو

 : ةيهولألا ديحوت ةلدأ : اًعبار

 ,ةيهولألاب هّللا دارفإ بوجو ىلع ةلدألا ترهاظتو صوصنلا ترفاضت دقل

 : كلذ ىلع اهتلالد يف تعونتو
 ىِنَلأ كبَر اوُدْبَعأ ُساّنلأ اًهيأكّيط :ىلاعت هلوق يف امك ءهب رمألاب ةرات ١-

 يو هلأ اوُدُبَع ٌدبعأَو #9 هلوقو «[5: ةرقبلا ةروس] 4َنوُعّمَت مُكَلعَل َْيِبَق نم َنِذَلاَو هَفلَخ

 .[7 5 : ءاسنلا ةروس] شمس وهب أر

 «نيلقثلا داجيإ نم دوصقملاو ةقيلخلا دوجول ساسألا هنأ نايبب ةراتو -7

 .[05 :تايراذلا ةروس] 6 نودع ل شالو نشأ ّتَقَلَخ امو# :ىلاعت لاق امك

 قلو : ىلاعت هلوق يف امك «لسرلا ةثعب نم دوصقملا هنأ نايبب ةراتو -1

 لعل لحتلا ةروس] تملأ أوينتحأو هللا اوُديَع ا يأ اً ِدَمَأ لك ىف مكعب

 نودي أنأ لإ َهَلِإ آل من ِهْيلِإ ىو اّلِإ لوُسَر نم ككلِبَق نم الَسرَأ ًامَواه : هلوقو

 .[ 76 :ءايبنألا ةروس]
 رغد س1

 لزَني #8 : هلوق يف امك . ةيهلإلا بتكلا لازنإ نم دوصقملا هنأ نايبب ةراتو - 3

 4 ِنوََتَأَف أَن آلِ هنلإ آل مّن اور نأ هودابع ْنِم ُهلَسَي نم لع ِوِرْمأ ْنِم سورلاب ةكِيتلمْل

 .[7 : لحنلا ةروس]

 معنو ةميظع روجأ نم مهل دعأ امو ؛هلهأ باوث ميظع نايبب ةراتو -ه

 مُهَنسيِإ اَوُسِبْلَي َمَلو أوُنَماء َنيِدَلآ م : ىلاعت ِهَّللا لاق امك «ةرخآلاو ايندلا يف ةميرك

 .[167 :ماعنألا ةروس] ««َنودَنِهُم مُهَو يالا تك جلو ِمّلظِ

 هناحبس دعأ ام ركذو «هتضقانم ةروطخ نايبو «هدض نم ريذحتلاب ةراتو -5

 )٠١( ص نمحرلا ميركلا ريسيت :4535.



 « دقن و ضرع » ةئلذاشلا «م1

0 
 هأ ّنَرَحَيا دجتسل هل # ا:

 م

 نذلل ةهوالع ساّنلأ ّدشَأ َّن

 - 1 ص هر ََ هد 2 لا ل ا ل و 1 م اع ا

 ّنِإ اَوْلاَف حبرلأ 9 َنيذدَلَل ٌهَدْوَن مُهَيَرفأ ّنَدِجَتلَو اوكَرْشَأ جرذلاو دوُهَيْلا أوَُم

 ةروس] # نوربكتسي نورك ا رونا اناَهُرَو َريِسيَسُف مهتم 1 ىب تلد اردتم

 .[85 :ةدئاملا

 :ِهَّلل اهفرص بوجوو ءاهعاوتأو ءاهطورشو ةدابعلا فيرعت : اًسماخ

 قيرطو «للذم : يأ «دبعم ريعب :لاقي ءعوضخلاو لذلا :ةغللا يف ةدابعلا

 ."''هادقألا هتنطو دق اًللذم ناك اذإ :دبعم

 لامعألاو لاوقألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا يه ٠ : اعرشو

 ."76 ةنطابلاو ةرهاظلا

 : نيطرشب الإ لبقت ال ةدابعلاو

 صلاخلا الإ لمعلا نم لبقي ال هللا نإف ؛دوبعملل اهيف صالخإلا- ١
 َنيِيللمْلا بر هلي ٍناَمَمَو َىاَيَحَو ىَتْشَو ٍقاَلَص َّنِإ لق : ىلاعت لاق «هناحبس ههجول

 لاقو «[15-18؟ :ماعنألا ةروس] «َنيِلَتتْلا ّلَدَأ أن تَرَ لد ل برش ال ©

 .[* : رمزلا ةروس] *4ضيلاخلل نذل هَل الأ#» : ىلاعت

 يدهل قفاوملا الإ لمعلا نم لبقي ال هللا نإف ؛ يو لوسرلل ةعباتملا - ؟
 وهنا دنع ١7 امو هوزَحُف لورا مكدلاع امو : ىلاعت هللا لاق لكي لوسرلا

 "" «دروهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم : ديلي هلوقو «[7 : رشحلا ةروس]

 (؟7:دانعلا عاونأ ضعب ركذ

 يلعف وأ يلوق هاضريو هللا هبحي حلاص لمع لكف «ةريثك اهعاونأ ةدابعلا

 ) )1١/”:برعلا ناسل  .»7077١ص طيحملا سوماقلاو :7/8.

 :ىواتفلا عومجم (؟) ٠١/154.

 5591 :ح يراخبلا حيحص )*( ٠

 ."9:ص ديمحلا زيزعلا ريسيت :رظنا (4)



 «ي107/ ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ضعب ركذ يلي اميفو ءاهدارفأ نم درفو اهعاونأ نم عون وهف نطاب وأ رهاظ
 : كلذ ىلع ةلثمألا

 :ءاعدلا :ةدابعلا عاونأ نمف -

 ع[١ 4 :رفاغ ةروس] «َتورْفكْلأ هرم ولو نبدا هل َنيِصلْيع َهَللأ اوغداَف 8» : ىلاعت لاق

 .[18: نجلا ةروس] ه؟ادحأ أ مم اوُعَدَ الف هل َدِسَمْلا ّنأَو» :ىلاعت لاقو

 ناك ءاوس ءرفاك كرشم وهف هَّللا الإ هيلع ردقي ال ءيشب بو هَّللا ريغ اعد نمف

 «ينمعطأ نالف اي :لوقي نأ لثم هيلع ردقي امب اّيح اعد نمو ءاّئيم وأ ارح وعدملا

 اذه لثمب اًيئاغ وأ اًئيم اعد نمو «هيلع ءيش الف كلذ وحنو «ينقسا نالف اي وأ

 .اذه لثمب موقي نأ نكمي ال بئاغلاو تيملا نأل ؛كرشم هنإف

 .'"”ةدابعلا ءاعدو ةلأسملا ءاعد :ناعون ءاعدلاو

 ةدابعلا ءاعدو ؛ةرخآلاو ايندلا يريخ نم هللا لاؤس وه :ةلأسملا ءاعدف

 هلاقم ناسلب بلاط هّلل دبعتملا نأل ؛ةنطابلاو ةرهاظلا تابرقلا لك هيف لخدي

 نم نآرقلا يف درو ام لكو ءاهيلع ةباثإلاو ةدابعلا كلت لوبق هبر نم هلاح ناسلو

 ةلأسملا ءاعد لوانتي نيعادلا ىلع ءانثلاو ِهَّللا ريغ ءاعد نع يهنلاو ءاعدلاب رمألا
 .ةدابعلا ءاعدو

 اًبرقت صوصخلا هجو ىلع مدلا ةقارإب حورلا قاهزإ وهو : "'”حيبذلا : اهنمو

 ©© َنينَبَمْلأ نر وني ِقاَمَصَم َىاَيَحَو ىَتْمَو ِقاَلَص َّنإ لق : ىلاعت هللا لاق ءهَّللا ىلإ

 : ىلاعت لاقو 177-011 :ماعنألا ةروس] «َنيِلتتْلأ لَو ْأَنأَو ترب َكِلَديو د هبرش ال

 .[؟ :رثوكلا ةروس] ه«رصغأو كيرل لصف
 :ةبجاو ريغ هلل ةعاط وأ ءام ءيشب هسفن ءرملا مازلإ وهو : ””رذنلا : اهنمو

 :18٠. ص ديجملا حتف :رظنا )١(

 ١57. : ص ديجملا حتف :رظنا ()

 .159:ص ديجملا حتف :رظنا (9)



 « دقدو ضرع » ةبلذاشلا 2«

 هذهف 069: ناسنالا ةروس] «4ارَعسم ميس نك امي واي ِرَلاي َنوبم : ىلاعت ِهَّللا لاق
 فرص زوجي ال هدحو هلل قح كلذ عيمجو «ةدابعلا عاونأ ىلع ةلثمألا ضعب

 .هللا ريغل هنم ءيش

 : ماسقأ ةثالث ىلع ءاضعألا نم هب موقت ام بسحب ةدابعلاو

 ةبانإلاو ءاجرلاو فوخلاو ةبحملاك :بلقلا تادابع :لوألا مستقلا

 .كلذ وحنو لكوتلاو ةبهرلاو ةيشخلاو

 رافغتسالاو حيبستلاو ليلهتلاو دمحلاك :ناسللا تادابع : يناثلا مسقلا

 .كلذ وحنو ءاعدلاو نآرقلا ةوالتو

 جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاك : حراوجلا تادابع : ثلاثلا مسقلا

 .كلذ وحنو .داهجلاو ةقدصلاو

 ِمِقَآَو فدبعات أنآ اّلِإ َهَلِإ آل ُهَّنأ نأ نإ : ىلاعت هلوق ريسفت يف يدعسلا لاق

 ءاهب فصتملا ةيهولألا قحتسملا هللا : يأ ١ [١؛:هط ةررس] «فرْكحِنإ ءرَكَّصل

 ليثم الو هل كيرش ال يذلا «هلاعفأب درفنملا «هتافصو هئامسأ يف لماكلا هنأل

 اهلوصأ ءاهنطابو اهرهاظ :ةدابعلا عاونأ عيمجب «نفّدْبَعآة© ءيمس الو وفك الو
1 )01 
 . ا(اهعورفو

 رهاظلا يف ةيلذاشلا دنع ةيهولألا ديحوت ىنعم نالطب نايب :ةيناثلا ةلأسملا

 .نطابلاو

 : رهاظلا ملع يف ةيهولألا ىنعم ىلع درلا :الوأ

 ١- ةيهولألا ديحوتب فارتعالا اهرهاظ يتلا مهصوصن ىلع درلا :

 يفكي الو «(هللا الإ قح دوبعم ال) :اهانعمف (هللا الإ هلإ ال) ةداهش امأو

 لمعلاو ىنعملاب نامياإلا نم دب ال لب «ةيلذاشلا بهذت امك لوقلا درجم

 .607:ص نمحرلا ميركلا ريسيت 010



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تروُشُنَي ام كلأَو ّنَحْلا َوْه هلل كأي كلو : ىلاعت هللا لاق امك «ىضتقملاب
 : هلوقو «[17:جحلا ةروس] «ٌلِطِبْلا وه ءينود نم

 كلكم كَل اووي ًءوَلَصلا أوهيقيو ِةَفتُح نأ هل نصي هلل اددنتيل الإ أَن موج

 .[19 :ةنيبلا ةروس] #ِةَمَسَْلا نيد

 الإ هلإ ال ىنعم نيبي ام مظعأ نم نإ» :باهولا دبع نب دمحم خيشلا لاق
 همدو هلام مرح هللا نود نم دبعي امب رفكو هللا الإ هلإ ال لاق نم » :كي هلوق هللا

 الو لب «لاملاو مدلل امصاع اهب ظفلتلا درجم لعجي ملف «(4 هللا ىلع هباسحو

 هللا الإ وعدي ال هنوك الو لب «كلذب رارقإلا الو لب ءاهظفل عم اهانعم ةفرعم
 امب رفكلا كلذ ىلإ فيضي ىتح همد الو هلام مرحي ال لب هل كيرش ال هدحو
 خيشلا لاق ««همد الو هلام مرحي مل فقوت وأ كش نإف هللا نود نم دبعي

 ةدابع بوجو داقتعا نم دب ال : هنأ كلذب نيبتف ١ -قباسلا مالكلا دعب - يدعسلا

 مايقلا نم دب الو ءاّقطنو اًداقتعا كلذب رارقإلا نمو ءهل كيرش ال هدحو هللا

 الوقو اًدقع كلذ يفاني امم ةءاربلا نم دب الو ءاٌدايقناو هَّلل ةعاط هدحو هللا ةدابعب
2 

 .العفو

 ضخغبو «مهترصنو مهتالاومو هللا ديحوتب نيمئاقلا ةبحمب الإ كلذ متي الو
 الو «ةدرجملا ظافلألا ماقملا اذه يف ىنغت ال .مهتاداعمو كرشلاو رفكلا لهأ

 لوقلاو داقتعالاو ملعلا قباطتي نأ دب ال لب «ةقيقحلا نم ةيلاخلا ىواعدلا

 .'70 ةيقبلا تفلخت اهنم دحاو فلخت ىتم ةمزالتم ءايشألا هذه نإف .لمعلاو

 : ماوعلا ديحوت هنأب ةيهولألا ديحوت فصو نم ىلع درلا -؟

 نأ ماوعلا ديحوت هنأب ةيهولألا ديحوت فصو نم ةيفوصلا قرطلا خويش دصق

 فالخو لطاب اذهو .ىرخألا ديحوتلا ماسقأ نم هتلزنمو «هردق نم اولزني

 .""-8؟:ص ديدسلا لوقلا )١(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «م

 : حلاصلا فلسلا عامجإو ةنسلاو باتكلا صوصنل

 وه ٠ :ديحوتلا عاونأ لمكأ هنأو ةيهولألا ديحوت ةناكم نايب يف ةيميت نبا لاق

 ءاهلك بتكلا هب تلزنو .مهرخآ ىلإ مهلوأ نم لسرلا هب تءاج يذلا ديحوتلا

 لاق هنأ لسرلا نم لوسر لك نع هّللا ربخأ دقو ...نيرخآلاو نيلوألا هّللا رمأ هبو

 ةوعد لوأ هذهو «[54:فارعألا ةروس] 0 هَل ني مل ام هنأ أوُدّبَعأ# :هموقل

 هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » :ّهْكَي يبنلا لاق ءاهرخآو لسرلا

 لخد هّللا الإ هلإ ال نأ ملعي وهو تام نم » :لاقو .« هللا لوسر ينأو هّللا الإ

 ةاجنلا قيلعتو «هيلإ ةوعدلاو «ديحوتلا اذه نم ءولمم نآرقلاو «(«ةنجلا

 اذه يف ءانفلاو هلل هلك نيدلا صالخإ :هتقيقحو هب ةرخآلا يف ةداعسلاو

 ةيهلإ يفنتو «كبلق يف ىلاعت قحلا ةيهلإ تبثت نأ وهو «ءاقبلاب نورقم ديحوتلا

 ءءاقبلا وه تابثإلاو ءءانفلا وه يفنلاف «تابثإلاو يفنلا نيب عمجتف ءهاوس ام

 هاوس ام ةبحم نع هتبحمبو «هاوس ام ةدابع نع هللا ةدابعب ىنفت نأ هتقيقحو

 لمكأ مه ناليلخلاو ...هاوس ام ةعاط نع هتعاطبو «هاوس ام ةيشخ نع هتيشخبو
 نم اًديحوت لمكأ وه نم ةمألا يف نوكي نأ زوجي الو ءاًديحوت ةصاخلا ةصاخ

 نع اًلضف ءمزعلا يلوأ نع اًلضف «لسرلا نع الضف ء«ءايبنألا نم يبن
 ,70"2: هيليلخلا

 يذلا «ةصاخلا ةصاخ ديحوت اذه نإ » : ةيهولألا ديحوت نع ميقلا نبا لاقو

 نهيلف ءاّديحوت هيف سانلا لمكأ نيليلخلا نأو .هنم صخأ الو «هقوف ءيش ال

 .هلسر هب هّللا لسرأ هئالجو هروهظلو» :اضيأ لاقو ,"!( هنم مهبيصن ةماعلا

 ةراشإلاو زمرلا امأو «هدابع نم نيرخآلاو نيلوألا هب هَّللا رمأو «هبتك هب لزنأو

 تءاج امم سيلف ةفلكو دهجب الإ سانلا نم دحأ همهفي نأ داكي ال يذلا ديقعتلاو

 ,.همؤ-ه٠.م /؟ : نيكلاسلا جرادم 000
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 «مالا ب ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةداهشو هحوضوو هؤالجناو ديحوتلا اذه روهظف ؛هيلإ اوعد الو ءلسرلا هب

 .همانس ةورذو ديحوتلا بتارم ىلعأ هنأ ةلدألا مظعأ نم هب لوقعلاو رطفلا

 الإ هعفدي ال مظع املك ءيشلا نإف ءمظعألا كرشلا يفن ىلع يوق كلذلو

 ءمظعألا كرشلا هب هَّللا عفدل ديحوتلا اذه نم مظعأ ءيش ناك ولف «ميظعلا

 .ةمذلا هب تبجوو «ةلملا هيلع تسسأو «ةلبقلا هيلع تبصن هفرشو هتمظعلو

 «يقشو ديعس ىلإ سانلا هب مسقناو «مالسإلا راد نم رفكلا راد هب تلصفناو

 .''"( لسرلاو بتكلا هيلع تدانو «يوغو دتهمو

 : ةيبوبرلا ديحوتب هرسف نم ىلع درلا -؟

 ةيهولألا ديحوت نورسفي نيذلا مالكلا لهأو ةيفوصلا لالض ةيميت نبا نيب

 ةيهلإلاو «ةيبوبرلا ديحوت وه ديحوتلا :نولوقي نيذلا » :لاقف ةيبوبرلا ديحوتب

 نأ نوملعي الو ؛ةيهلإلا ديحوت نوفرعي الو «عارتخالا ىلع ةردقلا يه مهدنع
 نوكي ال ءيش لك بر هللا نأب رارقإلا درجم نأو «دوبعملا هولأملا وه هلإلا

 لاي مهرتكحأ ُنِمْؤُب اموإ# :ىلاعت لاق امك هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ىتح اًديحوت

 تاومسلا قلخ نم مهلأست :''”ةمركع لاق فسوي ةروس] كرم موال

 يف ءانفلاو قيقحتلا نوعدي ءالؤهو «هريغ نودبعي مهو هّللا :نولوقيف ضرألاو

 ماقملا اذه يف راص اذإ فراعلا نإو «ةفرعملا ةياهن اذه نإ :نولوقيو «ديحوتلا

 .ةلماشلا ةيمويقلاو ةماعلا ةيبوبرلا هدوهشل ةئيس حبقتسي الو ةنسح نسحتسي ال

 الإ ةوق الو لوح الو هّللا ءاش نم رابكلا خويشلا نم هيف عقو عضوملا اذهو

 نودبعي اوناك نيذلا نيكرشملا ديحوت وه مهديحوت ةياغ ءالؤهو «هللاب

 05١1-005. /9 :نيكلاسلا جرادم :رظناو ,250107 7/7” :نيكلاسلا جرادم 49

 مل «ريسفتلاب ملاع «تبث «ةقث «يربرب هلصأ سابع نبا ىلوم هللا دبعوبأ ةمركع :وه (5)
 بيذهتلا بيرقت :رظنا .(ه54١١) ةنس يفوت «ةعدب هنع تبثت الو «رمع نبا نع هبيذكت تبثي

 .؟507 7/7 :نايعألا تايفوو 27917 : ص



 «دقنو ضرع » ةيلذاشلا مما ١

 ضرألاو تاومسلا قلاخ هللا نأب نيرقم اوناك نيكرشملا ءالؤه نإف ...مانصألا
 برعلا نإف ءاّضيأ ردقلاب نيرقم اوناك لب «ءيش لك توكلم هديبو .مهقلاخو

 اذه عمو «رثتلاو مظنلا يف مهنع فورعم وهو «ةيلهاجلا يف ردقلا نوتبثي اوناك

 نيكرشم اوناك «هريغ اودبع لب «هل كيرش اال هدحو هللا نودبعي اونوكي مل املف
 ناك ديحوتلا اذه وه هقيقحتو هديحوت ةياغ ناك نمف «ىراصنلاو دوهيلا نم اًرش

 .نيكرشملا ديحوت هديحوت ةياغ

 هيف لدبو «ماهفأ هيف تلضو .مادقأ هيف تلز !ماقم يأو ماقم ماقملا اذهو

 نوعدي نمم ريثك ىلع «مانصألا دابعب ديحوتلا لهأ هيف سبتلاو «نيملسملا نيد

 0 مالكلاو ةفرعملاو قيقحتلاو ديحوتلا ةياهن

 : ةيهولألا يف كرشلا - 4

 كارشإلا بلاغلاو .هتيهلإو هتيبوبر يف ىلاعت هّلل كيرش لعج :وه كرشلا
 :ةدابعلا عاونأ نم ائيش هل فرصي وأ «هريغ هللا عم وعدي نأب ةيهولألا يف

 .ةبحملاو ءاجرلاو فوخلاو رذنلاو حبذلاك

 :'"ارومأل كلذو «بونذلا مظعأ كرشلاو

 هللا عم كرشأ نمف - ةيهلإلا صئاصخ يف قلاخلاب قولخملل هيبشت هنأل ١-
 # ديِظَع ظل َكرّشلا كرإ# : ىلاعت لاق .ملظلا مظعأ اذهو .هب ههبش دقف ادحأ

 .هعضوم ريغ ىف ءيشلا عضو وه ملظلاو «[7١:نامقل ةروس]

 نأ ُرِهْمي ال هلأ نإ : ىلاعت لاق - هنم بتي مل نمل رفغي ال هنأ ربخأ هّللا نأ ١-

 ةروس] 4اًميِظَع اًمْنِإ كَذَا ِدَمَه لأب َكرْشُم نَمَو ُثآَمَِي نَمِل َكِلَد قُم ام ٌرْْمَيَو ءوي كرش
0 

 .[ 56 : ءاسنلا

 1١-1١5. 1/7 :ىواتفلا عومجم :رظناو 2٠١7/8 :ىواتفلا عومجم 010

 :١ ١. ص داقتعالا حبحص ىلإ داشرالا :رظنا (0)



 « 21 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 منهج ران يف دلخم دلاخ هنأو «كرّشملا ىلع ةنجلا مرح هنأ ربخأ هللا نأ -*

 ّنَو ٌداَثلَأ ُهَوْأَمَو َدّنَجل هيلع ُدَّنأ مرح دَقف هلي كرش نم مّنِإ» :ىلاعت لاق -

 .[77 :ةدئاملا ةروس] «راحصتأ ْنِم تيلي

 مَرْسَأ ٌولَو6 : ىلاعت لاق - لامعألا عيمج طبحي كرشلا نأ - 3

 .[84 : ماعنألا ةروس] 6َنَوْلَمَسي اوُناَك ان

 هلا ريتا َملَشَأ ادهم : ىلاعت لاق - لاملاو مدلا لالح كرشملا نأ -

 مهتع 8 اطل

 د قست لس شنق خرزشحأو مودم زخوشدَبو ُثنَع نكرذنلا ارثثأ
 ةروس] 16 يحز ٌروُفَع َهَلل ل َ ْمُهَلِسبم هَ ركل تاء ٌةرلََصلأ ا

 .[16 :ةيوتلا

 : ناعون كرشلاو
 تام اذإ رانلا يف هبحاص دلخيو .ةلملا نم جرخي ربكأ كرش :لوألا عونلا

 ؛هّللا ريغ ءاعدك - هَّللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم ءيش فرص وهو - هنم بتي ملو

 نم فوخلاو «نيطايشلاو نجلاو روبقلا نم هللا ريغل روذنلاو حئابذلاب برقتلاو

 ردقي ال اميف هللا ريغ ءاجرو «هوضرمي وأ هورضي نأ نيطايشلا وأ نجلا وأ ىتوملا

 لوح نآلا سرامي امم «تابركلا جيرفتو تاجاحلا ءاضق نم هّللا الإ هيلع

 نس تودي ا : ىلاعت لاق «نيحلاصلاو ءايلوألا روبق ىلع ةينبملا ةحرضألا

 ةروس] 4رسأ د دنع اًنوكعَفْس ءلوه َنوُلوفَيَو َمُهَعَتْس عقب لَو هر ل ام هَل تود

 :١8[. سنوي

 وهو ء.ديحوتلا صقني هنكل «ةلملا نم جرخي ال رغصأ كرش :يناثلا عونلا

 «تئشو هللا ءاش ام :لوقو «هَّللا ريغب فلحلا هنمو ؛ربكألا كرشلا ىلإ ةليسو

 لثمو «هعفد وأ ءالبلا عفرل طيخلاو ةقلحلا سبل لثمو «نالفو هّللا الول :لوقو

 وأ ءالبلا عفرل بابسأ هذه نأ دقتعا اذإ ءاهريغو نيعلا نم اًفوخ مئامتلا قيلعت

 عفدت اهنأ دقتعا نإ امأ ءاّبابسأ هذه لعجي مل هللا نأل ءرغصأ كرش اذهف «هعفد



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا 5200

 كرشلا روص نمو هللا ريغب قلعت هنأل ءربكأ كرش اذهف اهسفنب ءالبلا عفرت وأ
 ,'"”روصلا نم كلذ ريغو «ءايرلا :رغصألا

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيف تعقو يتلا كرشلا عاونأ مظعأ نمو

 : مهل ءاعدلا فرصو .ءايلوألاو خويشلا سيدقت -أ

 هميظعت يف ولغلا نع كي يبنلا ىهن دقو“ "كي لوسرلا يف مهولغ كلذ نمو
 ,ىلاعتو هناحبس قلاخلا قح يف نيقولخملا كارشإ ىلإ يدؤي كلذ نأل ءهحدمو

 نب ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال » : لوقي ٍةكَي يبنلا تعمس لاق يلو رمع نعف

 يف دحلا ةزواجم ءارطالاو «©"”«هلوسرو هللا دبع اولوقف هدبع انأ امنإف ميرم
 نب ىسيع يف ىراصنلا تلغ امك يحدم يف اولغتف ينوحدمت ال يأ ءهحدم

 ."”ةيهولألا يف اوعدا ىتح مالسلا هيلع ميرم

 نيحلاصلا نم هريغ قح يف ولغلاف اًعونمم ِةكَي يبنلا قح يف ولغلا ناك اذإف
 مهلزنأ يتلا مهتلزنم قوف مهعفر نيحلاصلا يف ولغلاب دارملاو «ىلوأ باب نم
 فاوطلاو «دئادشلا يف مهب ةثاغتسالا نم ءهَّلل الإ زوجي ال ام ىلإ هللا

 ."””ههنم ددملا بلطو «مهتحرضأل نيبارقلا حبذو «مهتبرتب كربتلاو «مهروبقب

 هلأ َمم عدي نمَوإ» : ىلاعت هلوقل اك رشم نوكي هَّللا ريغل اهنم اًئيش فرص نمف
 ةروس] 4«نورفنَكْلا خلفي ال ْمَنِإ ةوْيَر دنع مباح انف ب مل نهرب ال رخاء اهل
 1١8[(2 : نجلا ةروس] «ادحأ هلأ َمَم أوعدت ال لِ َدِ'َسَمْلا نوم : هلوقو «[117١:نونمؤملا

 :ىلاعت هّلل ةدابعلا عاونأ فرص بوجو يف ةيعرشلا صوصنلا تءاج كلذ ىلعو

 . ١٠655 لأال 246 : ص ديمحلا زيزعلا ريسيت :رظنا 030

 .لِلَي لوسرلا يف مهتديقع يف القتسم اًدحبم يتأيسو 00

 ١. © : ص داقتعالا حيحص ىلإ داشرإلا و 0 و :ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :رظنا 00

 .8/"5:ص داقتعالا حيحص ىلإ داشرإلا :رظنا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تأ إل تين أ نوعدأ ْمُكَحُيَر َلاَدَول : ىلاعت لاق امك هّللا الإ ىعدي الف
 الإ فاخي الو 210 :رفاغ ةروس] 4 تيفي مه َنوُلُخَدَيَس ِقداَبِع ْنَع َنورُكَتَس

 لآ ةروس] #4 َنينمْؤُم مك نإ ِنوهاَكَو موف الفؤ» :ىلاعت لاق امك للا

 نإ ًاَوُظَوَتَق ولأ ا َلَعَو :ىلاعت لاق امك هللا ىلع الإ لكوتي الو 21١76 :نارمع

 : ىلاعت لاق امك للاب الإ نيعتسي الو 01177 :ةدئاملا ةروس] 4 َنيِنِمْؤُم 0

 امك ءهَّللاب الإ ذيعتسي الو «[5:ةحتافلا ةروس] «ٌنيِعتس َكاَّيِإَو دبعن كاّيإ

 .[١:قلفلا ةروس] «قْلَفْلا ٌبَرِي ٌدوعأ لقإ» : ىلاعت لاق

 .خيشلا نم ددملا بلط :مهخويش يف مهتايكرشو مهولغ روص نمو
 دادمإلا ردصم وه خيشلا اذه نأ : اهب داري ددم ةملكو «نالف يديس ددم :لوقو

 يف هل لصحي ددملا اذه نأو «تاحوتفلاو «تاضويفلاو «راونألاو «تاكربلاب

 ىتح .ةمايقلا موي لاوهأ يفو ءربقلا يف لاؤسلا دنعو «توملا دنعو ءايندلا

 ."”ىلاعت هَّللاب رفكو كرش كلذ لكو ءةنجلا هلخدي

 لوله ٌدِمُث الط 86 : ىلاعت لاق .هدحو هّللا ديب وه دادمإلاو فيرصتلا نإف

 نإوإ# : لاقو 17١« :ءارسإلا ةروس] 4 اروُظَحَم كير ُءاطَع نأ اَمَو كير ٍلطَع ْنِم ةلٌوَنهَو

 هّللاف «[؟١:رجحلا ةروس] «ِروَُعَت ٍرَدَقِب الإ هلْ اَمَو ٌمتياَرَح اًنَدْنِع اَلِإ ْءْىَش نْئ

 نع نوزجاع قلخلاو «عفنلاو ءاطعلاو «كلملا هديب يذلا وه ىلاعتو هناحبس

 دلك لوف ال لقؤع : نم ىلا لل لا ءاينالا مهو قلخلا فرشأ ذإ لب «كلذ
 لَه لك لِ 4 امال مين ْنِإ كلكم نإ كل لن 7 ََمَمْلا + يتلا تأ 51و أرح يني

 ال ءايبنألا ناك اذإف 5٠[« :ماعنألا ةروس] «َن راشكت 16 0 5 و معَأْلا ىوتسي

 هنوكلمي فيكف «بيغلا نوملعي الو ءاّرض الو ءاًعفن مهسفنأل نوكلمي

 )١( ص يبكارملا دومحمل ةيفوصلا دئاقع :رظنا :1/8".



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا ما

 نأل ؛نيعتملا وه هقلخ نود ىلاعت هللا لاؤس نأ ملعاو ١ : ""بجر نبا لاق

 هيفو «راقتفالاو ةجاحلاو ةنكسملاو لئاسلا نم لذلا راهظإ هيف لاؤسلا |

 بلجو «بولطملا لينو ءررضلا اذه عفد ىلع لوؤسملا ةردقب فارتعالا

 ةقيقح هنأل ؛هدحو هّلل الإ راقتفالاو لذلا حلصي الو ءراضملا ءردو «عفانملا

 بحي هناحبس هَّللاو ...هاوس عفنلا بلجو رضلا فشك ىلع ردقي الو ...ةدابعلا

 نم ىلع بضغيو «هئاعدو هلاؤس يف حليو «جئاوحلا يف هيلإ بغريو لأسي نأ

 مهلؤس مهلك هقلخ ءاطعإ ىلع رداق وهو «هلاؤس هدابع نم يعدتسيو .هلأسي ال
 .لأسي نأ هركي : هلك كلذ فالخب قولخملاو «ءيش هكلم نم صقني نأ ريغ نم

 ""« هتجاحو هرقفو هزجعل «لأسي ال نأ بحيو

 ءاعدلا نيب نوقرفي مهنأ ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش مالك نم ىضم دقو

 يف نوكرشيو موصو ةالص نم ةدابعلا لعف يف ىلاعت هللا نودحويف ةدابعلاو

 نب ناميلس خيشلا مهيلع درلا ىلوت دقو «ةدابعلا نم جراخ هنأ ةجحب ءاعدلا

 امك «ةلأسم ءاعدو «ةدابع ءاعد :ناعون ءاعدلا نأ ملعاو » :لاقف "هللا دبع

 اذه نآرقلا يف هب داريو ءامهريغو ميقلا نب ءأو ةيميت نبا مهنم دحاو ريغ هققح

 :وه ةلأسملا ءاعلف «نام زالتم امهو ءامهعومجم هب داريو ءةرات اذهو . ةرات

 نوكي نأ دب ال دوبعملاف ءهرض فشك وأ عفن بلج نم يعادلا عفني ام بلط

 نم «ةعفان فيناصت فنص «هيقفلا ظفاحلا «ءىلبنحلا بجر نب دمحأ نب نمحرلا دبع :وه )١(

 تارذش «478/7 :ةنماكلا رردلا :رظنا .ه/40 ةنس يفوت «داقتعالا يف فلسلا ةمئأ
 7 :بهذلا

 .2: 8/1 .مكحلاو مولعلا عماج (5)

 ذخأو ءه١٠١1 :ةنس دلو هيقف ثدحم «باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب ناميلس :وه 6(

 .ه118 : ةنس اشاب ميهاربإ دي ىلع الوتقم تام ؛ملعلا يف عرب ىتح ءهريغو هيبأ نع ملعلا

 ديمحلا زيزعلا ريسيت باتك ةمدقم يف خيشلا لآ دمحم نب ميهاربإ خيشلل هتمجرت رظنا
 .11-١١؟: ص



 «1ا ةدلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 كلمي الام هنود نم دبع نم ىلع ىلاعت هللا ركنأ اذهلو ءرضلاو عفنلل الام

 لو ارم مُكحل ُكِلْمَي ال ام أ تود نم َوُدَبَعَ لف :هلوقك ءاّعفن الو اًرض

 .[7*:ةدئاملا ةروس] يملا ٌعيِمسلأ ٌوُه ُهَّو امن

 رضلاو عفنلل ىعدي وهف ءرضلاو عفنلل اًكلام نوكي نأو دبال دوبعملا نأ نيبي
 «نامزالتم نيعونلا نأ ملعف «ةدابعلا ءاعد ءاجرو اًفوخ ىعديو «ةلأسملا ءاعد

 «ةدابعلا ءاعدل نمضتم ةلأسم ءاعد لكو «ةلأسملا ءاعدل مزلتسم ةدابع ءاعد لكف

 يف هَّللا ركذ امب مهيلع جتحا ذإ روبقلا دابع هلوقي ام كنع عفدني قيقحتلا اذهبو

 لثم يف نولوقيف «ةدابعلا هب دارملا اولاق هل ءاعدلا صالخإب رمألا نم نآرقلا

 «[18:نجلا ةروس] اَدحَأ هللا ْمَم أوعدت الف هل َدَِسَمْلا ٌنأَو## :ىلاعت هلوق
 يفني الف «ةدابعلا ءاعد هب ديرأ نإو : مهل لاقيف ءاّدحأ هللا عم اودبعت ال يأ ِء ص مع 1

 امك «ةلأسملا ءاعدل مزلتسم ةدابعلا ءاعد نأل «ةدابعلا يف ةلأسملا ءاعد لخدي نأ

 ةلأسملا ءاعد يف دري مل ول اذه «ةدابعلا ءاعدل نمضتم ةلأسملا ءاعد نأ

 هللا ركذ دقو فيكف «ةدابعلا ءاعد اهيف ركذ يتلا تايآلا الإ نآرقلا نم هصوصخب

 5 ُهَكِإ َةَيْنُكَي اًدَصَت عُكَّكَر أوعدأ# : ىلاعت هللا لاق .عضوم ريغ يف نآرقلا يف

 ةروس]  ًاعمطَو فو هوعداو #9 : ىلاعت لاقو «[55 : فارعألا ةروس] «تركقملا تح

 اهمركأ وه لب «تادابعلا لجأ نم ةدابع ءاعدلا نأ اذهب تبثف ...[57:فارعألا

 نإو «كرش ضرألا يف سيلف اًكرش هيف كارشإلا نكي مل نإف «مدقت امك هللا ىلع
 يف كارشإلا نم اًكرش نوكي نأ ىلوأ ءاعدلا يف كرشلاف كرش ضرألا يف ناك

 .©''( ةدابعلا عاونأ نم هريغ

 : ءايلوألا روبق يف ولغلا -ب

 اهب مهولغ ىدمو روبقلاو ةحرضألا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق ضرع قبس

 )١( ص ديمحلا زيزعلا ريسيت :/١١  235١19-57ص قلخلاو قحلا نيب ةطساولا :رظناو : 215-1١٠١

 ,غمال-ةىمك :نانملا حتفو .185١2-١الال : ناسنالا ةنايصو ”٠ه-مودقن 0١8ه.,



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا 2«

 يف رثكأ وأ حيرض نم قرطلا نم ةقيرط ولخت داكت الف ءديدشلا مهمامتهاو

 «ربقلا لوح نوفوطيو «باجتسم هدنع ءاعدلا نأ نودقتعيو ءاهدجسم

 اوبترو «تابركلا جيرفتو «جئاوحلا ءاضق مهنولأسيو ءاهباحصأب نوثيغتسيو

 روبقلا هذه تلوحتف «ةحرضألاو روبقلا هذه ةرايز دنع ةصوصخم ةيعدأو اًبادآ

 .اهنم اًنأش مظعأ يه لب نيكرشملا ناثوأ هباشت ناثوأ ىلإ

 ةالصلا نعو ءاهيلع ءانبلاو ءدجاسم روبقلا ذاختا نع ٍةكَي يبنلا ىهن دقو

 هتمأ رذحو «مهيحلاصو مهئايبنأ روبقب باتكلا لهأ نم كلذ يلعاف نعلو ءاهيلإ

 ثيداحألا تءاج دقو «هتافو لبق هب ىصوأ امم كلذ ناكو «هيف مهتنس اوعبتي نأ

 : هلك كلذ يف ةحيحصلا

 كئعبأ الأ : بلاط يبأ نب يلع يل لاق :لاق «''”يدسألا جايهلا يبأ نع

 اًقرشم اّربق الو هتسمط الإ الاثمت عدت ال نأ » :ِِكي ِهَّللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع

 اهتأر ةسينك ِلكي هللا لوسرل تركذ "”ةملس مأ نأ :ةشئاع نعو «'””« هتيوس الإ

 لوسر لاقف ءروصلا نم اهيف تأرام هل تركذف «ةيرام اهل لاقي ةشبحلا ضرأب

 ىلع اونب حلاصلا لجرلا وأ حلاصلا دبعلا مهيف تام اذإ موق كئلوأ » :ِِي هللا

 دقو «'*”« هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ ءروصلا كلت هيف اوروصو «ءاًدجسم هربق

 ال :  كي ِهَّللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نعف ءاًديع هربق ذاختا نع ِيِكَك يبنلا ىهن

 ينغلبت مكتالص نإف ىلع اولصو اًديع يربق اولعجت الو اروبق مكتويب اولعجت

 نبا لاق «رامعو يلع نع ىور ةقث يعبات «يفوكلا يدسألا جايهلا وبأ نيصح نب نايح :وه )١(

 .185: ص بيذهتلا بيرقتو 2.59 /7”:بيذهتلا بيذهت : رظنا .رامع بتاك ناك :ربلا دبع

 .959:ح ملسم حيحص (؟)

 ( ةيشرقلا موزخم نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب ةملس مأ :يه ()
 ,(ه57) ةنس تتام :ليق ءاميدق ملسأ نمم تناكو «دنه اهمسا «نينمؤملا مأ «ةيموزخملا

 .1١7/؟:ريسلاو 2197 /4:باعيتسالا :رظنا .اًنوم نينمؤملا تاهمأ رخآ نم يهو

 .471:ح يراخبلا حيحص (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .700 متنك ثيح

 لب «نيملسملا نيد نم سيل روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نإف ) : ةيميت نبا لاق
 زوجي ال لب «نيدلا ةمئأ قافتاو كك يبنلا نع ةتباثلا صوصنلاب هنع يهنم وه

 ةالصلا دصقب وأ ءاهيلع دجسملا ءانبب كلذ ناك ءاوس ء«دجاسم روبقلا ذاختا

 دصقي نأ دحآل سيل هنأو «كلذ نع ىهنلا ىلع نوقفتم نيدلا ةمئأ لب ءاهدنع

 دنع ةالصلا دصق نإ :لاق نم لكو «يبن ريغ الو يبن ال ءدحأ ربق دنع ةالصلا

 .عورشم رمأ كلذ ريغ وأ ءدهشم وأ «ربق ىلع ينب دجسم دنع وأ ءدحأ ربق

 هيف ربق ال يذلا دجسملا يف ةالصلا نم لضفأ نوكيو «كلذ بحتسي ثيحب

 اذه لئاق باتتسي نأ بجاولاو «نيملسملا عامجإ فلاخو «نيدلا نم قرم دقف

 تينُب يتلا دجاسملا يف يلصي نأ دحأل سيل لب «لتق الإو بات نإف .هدقتعمو

 ؛ءاغتبا الو اًقافتا ال كلذ لعفي الف ءاهدنع ةالصلا دصقي مل ولو «روبقلا ىلع

 هيلع هيبنتلا بوجوو «كرشلا ىلإ ةعيرذلاو «نيكرشملاب هبشتلا نم كلذ يف امل

 ةعبرألا بهاذملا لهأ نم مالسإلا ةمئأ كلذ ىلع صن دق امك ءهريغ ىلعو

 ."'« ةهاركلا قلطأ نم مهنمو «ميرحتلاب حرص نم مهنم «مهريغو

 تاللاو ارسنو قوعيو ثوغيو دو ةدابع ببس نأ تيأر» : ميقلا نبا لاقو
 هيلإ راشأ امك اهودبعو ليثامتلا اهل اوذختا مث «مهروبق ميظعت نم ناك امنإ

 ذاختا نع عراشلا ىهن اهلجأل يتلا ةلعلا هذهو :'؟”انخيش لاق ,'"1ه يبنلا

 وأ ربكألا كرشلا يف امإ ممألا نم اًريثك تعقوأ يتلا يه روبقلا ىلع دجاسملا

 .ريهاشم تاقث مهلك مهتاور «نسح هدانسإ :ميقلا نبا لاق )25١547« ح دواد يبأ نئس )١(

 ٠٠". /١:نافهللا ةثاغإ :رظنا

 .غ88/7ا/ : ىواتفلا عومجم (5)

 ...تام اذإ موق كئلوأ :ةقباسلا ةشئاع ثيدح ىلإ ريشي 2(

 .ةيميت نبا دصقي (4)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا «ييطعر

 «نيحلاصلا موقلا ليثامتب تكرشأ دق سوفنلا نإف «كرشلا نم هنود اميف

 لجرلا ربقب كرشلا نإف «ءكلذ وحنو بكاوكلل مسالط اهنأ نومعزي ليثامتو

 دجن اذهلو ءرجح وأ ةبشخب كرشلا نم سوفنلا ىلإ برقأ هحالص دقتعي يذلا

 مهبولقب مهنودبعيو «نوعضخيو نوعشخيو ءاهدنع نوعرضتتي اًريثك كرشلا لهأ

 ءاهل دجسي نم مهنمو ءرحسلا تقو الو هللا تويب يف اهنولعفي ال ةدابع
 .دجاسملا يف هنوجري ال ام ءاعدلاو اهدنع ةالصلا ةكرب نم نوجري مهرثكأو

 ةربقملا يف ةالصلا نع ىهن ىتح «اهتدام ٍةْكَي يبنلا مسح ةدسفملا هذه لجألف

 ةكرب هتالصب دصقي امك «هتالصب ةعقبلا ةكرب يلصملا دصقي مل نإو ءاّقلطم
 تاقوأ اهنأل ءاهبورغو سمشلا عولط تقو ةالصلا نع ىهن امك «دجاسملا

 مل نإو ذئتنيح ةالصلا نع هتمأ ىهنف «سمشلل اهيف ةالصلا نوكرشملا دصقي

 .ةعيرذلل اًذس نوكرشملا هدصق ام يلصملا دصقي

 ةعقبلا كلت يف ةالصلاب اًكربتم روبقلا دنع ةالصلا لجرلا دصق اذإ امأو :لاق

 هللا هب نذأي مل نيد عادتباو هنيدل ةفلاخملاو «هلوسرلو هلل ةداحملا نيع اذهف

 هللا لوسر نيد نم رارطضالاب هوملع ام ىلع اوعمجأ دق نيملسملا نإف «ىلاعت

 مظعأ نمف ءدجاسم اهذختا نم نعل هنأو ءاهنع يهنم روبقلا دنع ةالصلا نأ
 دجاسملا ءانبو ء.دجاسم اهذاختاو ءاهدنع ةالصلا : كرشلا بابسأو تاثدحملا

 دقف «هيف ظيلغتلاو «كلذ نع يهنلاب َةْلَو يبنلا نع صوصنلا ترتاوت دقو ءاهيلع
 ةنسلل مهنم ةعباتم ءاهيلع دجاسملا ءانب نع يهنلاب فئاوطلا ةماع حرص

 .'')( ةحيرصلا ةحيحصلا

 يف ةماعلا غلاب دق نآلا ىلإو » :'''ةسيفن ةديسلا ةمجرت يف ريثك نبا لاقو

 اهباشم اًصن رظناو 273050-7٠ 5 /١:نافهللا ةثاغإ : رظناو «,1-584؟١85/1:نافهللا ةثاغإ )1١(

 .04:ص ىفنحلا يمورلا دمحأل ةعبرألا سلاجملا :باتك يف اًدج

 -ةيشرقلا بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب ديز نب نسحلا دمحم يبأ تنب ةسيفن : يه ةفإ



 « 417 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اهيف نوقلطي مهنإف ءرصم ماوع اميس الو ءاّدج اًريثك اهريغ يفو اهيف مهداقتعا
 اوفرعي نأ يغبني ةريثك اًظافلأو «كرشلاو رفكلا ىلإ يدؤت ةفزاجم ةعشب تارابع

 «تاحلاصلا ءاسنلا نم اهلثمب قيلي ام اهيف دقتعي نأ يغبني يذلاو ...زوجت ال اهنأ

 لَك يبنلا رمأ دقو ءاهباحصأو روبقلا يف ةالاغملا نم مانصألا ةدابع لصأو

 نم كفت اهنأ معز نمو ؛مارح رشبلا يف ذ ةالاغملاو ءاهسمطو روبقلا ةيوستب

 هللا اهمحر ءكرشم وهف هَّللا ةئيشم ريغب رضت وأ عفنت اهنأ وأ بشخلا
 ."«اهمركأو

 .نطابلا ملع يف ةيهولألا ىنعم ىلع درلا : اّينا
 ثحابمب ةقلعتم اهيلع درلاو نطابلا ملع يف ةيهولألا ديحوت ىنعم ثحابم

 هيف دروأ فوس .صاخ ثحبمب ةديقعلا هذه تدرفأ دقو ءدوجولا ةدحو

 ةديقعلا هذه ىلع رصتخم در ةيميت نبالو ءالصفم اهيلع درلاو مهتديقع
 : الئاق در مث دوجوم لك ةدابع نودقتعي مهنأ يف مهدقتعم ركذ دقف « ةينطابلا

 .مهلك باتكلا لهأ نيد فالخو مهلك نيلسرملا نيد فالخ اذه نأ مولعمو )

 هدابع هيلع هَّللا رطف ام فالخو ءاّضيأ نيكرشملا نيد فالخو لب ءاهلك للملاو

 ضقانتلاو داسفلا ةياغ يف وهو .مهسوفن يف هنودجيو مهبولقب هنولقعي امم

 اوناك لسرلا نأ رارطضالاب ملع هنأ كلذو «نيملاعلا برل دوحجلاو ةطسفسلاو

 اًكرشم ءمَّللا ريغل اًدباع هدباع نولعجيو «هّللا ريغ نوكرشملا هدبع ام نولعجي

 اهجوز عم رصم ةسيفن هتنبا تلخد دقو «ةئيدملا ىلع روصنملل اًبئان اهوبأ ناك «ةيمشاهلا-
 :رظنا .ه” ١ كةنس تيفوت «ةدهاز ةدباع تناكو «سانلا ىلإ ناسحإو لام تاذ تناكو

 .9/١45:ريسلاو 2١7١/١ :ةياهنلاو ةيادبلا

 ثدحت ىتلا عدبلاو بئاصملا ليوطلا قيفوت ركذ دقو «2177-4١/١/1١:ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 ينامثعلا رصعلا نابإ يف رصم ىف فوصتلا :رظنا «ةيلذاشلا ةقيرطلا خوبش روبق دنع

 ايركزل ةرصاعملا رصم يف ةسايسلاو ةساسلا نيب ةيفوصلا قرطلاو :1١47-2147 ص

 ,.1597/557 :ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم :رظناو :2١68 ص يم ويبلا



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا «(يدك

 كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ قلخلا اوعد مهنإف ءاّدن هل العاج «هب اّلداع ِهّللاب

 ماعلا مالسإلا وهو «هلسر هب لسرأو هبتك هب لزنأ يذلا هللا نيد وه اذهو هل
 غالب دعب هكرت نمل رفغي الو «هريغ نيرخآلاو نيلوألا نم هللا لبقي ال يذلا
 ...ةلاسرلا

 قاقحتساك ةيهولألا قحتسي ءيش لك نأ نوكرشملا ةدحالملا ءالؤه معزو

 نامحيلا نود نم اَنْلَعَجَأ آَنلَسُر نم َكِلَبَق نم اَنْلَسْرَأ نم ٌلَكَبَوَم : ىلاعت لاقو ءاهل هللا

 هلإ هنإف ءيش لك نأ ةدحالملا ءالؤه معزو 2115 :فرخزلا ةروس] # نودبعي ُةَهْلاَء

 َدَفْلَو» : ىلاعت لاقو «ةهلآ نمحرلا نود نم لعجي مل هنأ هناحبس ربخأف «دوبعم

 «[7:لحنلا ةروس] توحد أوبنتحأو هَل اوذبَعأ نأ اًلوُسَي َةَنَأ ْلُك ىف اَْقَكَب

 تيغاوطلا نأ :ءالؤه دنعو «توغاطلا بانتجاو هتدابعب هناحبس هللا رمأف

 7 : ىلاعت لاقو للا الإ دبع امف اهدبع نمو هَّللا يه وأ هللا اهيف اهعيمج

 [؟١:ةرقبلا ةروس] 4َنوُفّمَت مُكْلَعَل ْيِلبَم نم َنيذَلاَو ْحَفَلَح ىلا مير اوُدْبَعا ُشاّنلأ
 ةدحالملا ءالؤه دنعو «تايآلا هذهل قلاخلا برلا ةدابعب هناحبس رمأو «نيتيآلا

 مهدنعو اًدادنأ هل سانلا لعجي نأ هناحبس ىهنو «تايآلا هذه نيع وه نيعالملا

 دادنألا اودبع نيذلاو ؟هسفنل اًدن نوكي فيكف هنيع يه دادنألا نإف روصتي ال اذه

 .2)( هاوس اودبع امف

 .؟ هال /* : ىواتفلا عومجم 010(



 «م1ك ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .تافصلاو ءامسألا ديحوت ىف مهتديقع :ثلاثلا بلطملا

 وه امنإ رثأتلا اذهو «دئاقعلا باب يف يرعشألا ةديقع ةيلذاشلا ةقيرطلا ىنبتت

 ةقيقح امأو «يفوصب سيل نمم سانلا ماوع دنع هل ةقفاومو «رهاظلا يف رثأت

 ءدوجولا ةدحو يف مالك وه امنإو «يرعشألا ةديقع فلاخيف دئاقعلا يف مهلوق

 باب يف ةيلذاشلا ةقرفلل ةحضاو ةديقع ءاطعإ بعصيو ءاهلئاسم يف دارطتساو

 امدنع مهف «نطابلا ملعو رهاظلا ملع نيب قرفن مل اذإ تافصلاو ءامسألا

 ةديقع نوررقي مهنأ دجن رهاظلا ملع يف تافصلاو ءامسألا نع نوثدحتي

 ثحابملاو ,فلتخم رمألا دجن نطابلا ملع يف اهنع اوثدحت اذإ نكل «ةرعاشألا

 اذهف .هصخت تافص هل «تاقولخملل نيابم قلاخ نع نوثدحتي ال مهف «ةرياغتم

 دوجولا يف ام لكو ءدحاو دوجوم نع نوثدحتي امنإو ءرهاظلا ملع نم مالكلا

 تاذ اهنأ ةقيقحلاو «تاقولخملا يف تلجت يتلا هللا تافص يه عونت نم
 مهو -صاوخلا الإ اهفرعي ال ىرخأ ةديقع يرعشألل نأب اوعدا كلذلو «ةدحاو

 هتديقعب اوذخأ ةيفوصلاو «ةرهاظلا يرعشألا ةديقعب ذخأ مهريغف «-ةيفوصلا

 ةديقع موقلل نوكيأ : تلق نإف :١ يمناغتسملا هويلع نبا لاق .ةنطابلاو ةرهاظلا

 يهو «هسفن يف ةصاخ ةديقع يرعشأللو «معن :تلق .يرعشألا ةديقع ريغ

 رضي لاجرلا ماعط :لاقي دقو «لافطألل اهروهظ نكمتي ال «لاجرلا ةديقع
 .)0 نايمصلاب

 نيب قّرف تافصلاو ءامسألا باب يف هتديقع صاوخلا يلع ررق املو

 مهف مهل ةيفوصلاف ,ءتافصلا صوصن مهف يف قلخلا نم مهريغو ةيفوصلا

 رسلا رتس لقاع لك ىلع بجاولا » :صاوخلا يلع لاق «قلخلا نع هرتس بجي

 .؟4:ص ةيسودقلا حنملا )١(
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 لهاجلا ...يهلالا بانجلا مارتحا مدع ىلإ عماسلا ىدأ فشك ول يذلا «يهلإلا

 مهف ىلإ هادأ امبر «,ثيدحلا هرصبو هعمس تنك :ىلاعت هلوق وحن عمس اذإ

 يقارم ىلإ لهاج لك يقرت نأ كتردق يف سيلو ...ميسجت وأ لولح نم روظحم

 هئايلوأ بولق ىلع هب ِهَّللا فطعت ام نوملاعلا رتس كلذلو «ىلاعت هّللاب ءاملعلا

 نع اونغتسا دق نوفراعلا ناك نإو ءهمدع نم قلخلل ىلوأ هوأرو «ليوأتلاب

 ."'”( ليوأتلا

 لالخ نم تافصلاو ءامسألا ديحوت يف مهتديقع نايب لوانتأ فوس انه نمو

 يف تافصلاو ءامسألا ديحوت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا ةديقع :ىلوألا ةلاسملا

 :رهاظلا ملع

 ةديقعب رهاظلا ملع يف تافصلاو ءامسألا باب يف ةيلذاشلا ةقيرطلا دقتعت

 نم ضيوفتلا ةديقع يلإ مهضعب بهذي دقو «كلذ يف تافلؤم اهلو «ةرعاشألا
 ةيلذاشلا ةقيرطلا ةديقع نايب نكميو «ةرعاشألا ةديقع ىلع عينشتلا نود

 : ةيلاتلا لئاسملا يف ةيرعشألا

 : ةيرعشألا ةديقعلاب مهرارقإ : الوأ

 يلذاشلا ءهخيش ثراو يسرملا ١:يسرملا ةمجرت يف يدفصلا لاق

 ءاطع نبا نع ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاقو .''”«اًدقتعم يرعشألا ءاًفوصت

 نسحلا يبأ ةديقعو «ةنسلا لهأ بهذمب دح دعبأ ىلإ ديقتم وهو ١ : هللا
 ةرئاد نع ردانلا يف الإ جرخت ال هءارآ نأ ): ةبيجع نبا نع اولاقو « "50 يرعشألا

 ١١١. :ص رردلاو رهاوجلا )0010(

 .140/” :بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن :رظناو «109 /7 :تايفولاب يفاولا (؟)

 .50 : ص هفوصتو هللا ءاطع نبا هف



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .'7( ةرخأتملا اهتروص يف ةيرعشألا ةسردملا

 ةقيرطلا نايب نع همالك دنع ةيلعلا رخافملا هباتك يف دايع نبا لاقو

 نأ هذخأ قيرطو «ديحوتلا ملع ينعي تافصلاو تاذلا ملع امأف »: ةيلذاشلا

 0 يلازغلا دم اح يبأ مام إلا ةديقعك ةبذهم ةديقع ةمجرت ققحي

 ةقيرطلا دييشتو «ةيلعلا ةقيقحلا دييأت) هباتك يف يطويسلا دقع دقو

 قاسو «(ةيفوصلا اهيلع تعمجأ يتلا ةديقعلا 7 :هيف لاق الصف (ةيلذاشلا

 : مظانلا لوق يمناغتسملا هويلع نبا دروأ املو «"'””اهلوطب ةيرعشألا ةديقعلا

 كلاسلا دينجلا ةقيرط يفو كلام هقفو رعشألا ٍدقع يف

 نم هب فصتي نأ يفوصلل يغبني ام تيبلا اذه يف ركذ » :هويلع نبا لاق
 , 17« ةثالغلا بتارملا

 :ةيرعشألا ةديقعلا يف مهتافلؤم : اناث

 ةديقعلا ةرصن يف بتكلا نم اًريثك ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش فلأ

 : بتكلا كلت نمو «'*”ةيرعشألا

 باتكو مّللا ءاطع نبال «درفملا مسالا ةفرعم يف درجملا دصقلا ) باتك

 رخآ هل باتكو «قورز دمحأل « ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىمسألا دصقملا

 ( ةنسلا لهأ ةديقع ١ باتكو «يناوريقلا ديز يبأ نبال ةلاسرلا ةمدقم هيف حرش

 .يمشاهلا دمحمل

 :اهب نونتعيو ءاهنوسردي هذيمالتو يلذاشلا ناك يتلا ةيرعشألا بتكلا نمو
 ١97. : ص ةسراممو يعوك فوصتلا ()

 .6غ8: ص ةيلعلا رخافملا (؟)

 .86 : ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت 9(6)

 .7؟: ص ةيسودقلا حنملا (4)

 يتلا بتكلا نم اًريثك 2191/7 :"فوصتلا ةملعم * هباتك يف هللا دبع نب زيزعلا دبع ركذ (5)

 .برغملاب ةيلذاشلا ةفوصتم اهفلأ
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 نبا لاق ؛ينيوجلل « داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا ١ باتك

 : نيدلا لوصأ يف هباتك ناكو :١ يلذاشلا ذيملت يسرملا ةمجرت يف هَّللا ءاطع

 هيف ينب يذلا ؛يلازغلا دماح يبأل « نيدلا مولع ءايحإ ١ باتكو «''"« داشرإلا

 ءايحالا باتك نأ مولعمو » : يعفايلا لاق .'”ةرعاشألا بهذم ىلع دئاقعلا باب

 هل ءايحإلا باتكو ."' ”«ةيفوصلا بهذم ىلعو ةيرعشألا ةديقع ىلع لمتشم
 ءايحالا باتك » : لاقف يلذاشلا نسحلا وبأ هحدم دقف ةيلذاشلا دنع ةريبك ةناكم
 29 هلعلا ثروي

 امف ؛ ”ضيوفتلا ةديقع ىلإ اليم مهل نأ الإ يرعشألا ةديقعب مهلوق عمو
 ةديقع قورز حرش امل اذلو «نيتديقعلا نيب عمجلا لواحيو الإ مهنم خيش نم

 ةيلعفلا تافصلا ضعبل ضرعتو يرعشألا دقتعم ىلع '"يناوريقلا ديز يبأ نبا

 نبا مالك لقن مث لقعلا هضراعي يذلا «مهدنع هباشتملا نم اهدع ءاوتسالاك

 وأ «ةيلقنلا رهاوظلا لوؤنو «ةيلقعلا ةلدألاب لوقن نأ الإ قبي ملف ١ :'"”كروف

 :١59. ص ننملا فئاطل 200

 درس دقف 241-417 277-04 ١/ : ةيقشمد نمحرلا دبعل فوصتلاو ىلازغلا دماح وبأ :رظنا (؟)

 .ةيرعشألا ىلازغلا لاوقأ

 .,"77/ 7 :نانجلا ةآرم 2(

 :5١. ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و ١725« : ص نئملا فئاطل (+4)

 يكز دمحمل مالسإلا يف دئاقعلا ةصالخو «187: ص ينارعشلل رهاوجلاو تيقاويلا :رظنا (5)

 .590 : ص ميهأ ربإ

 .يكلاملا «ةيربربلا ةيقيرفإ لئابق نم ةليبق ىلإ ةبسن يزفنلا نمحرلا دبع ديز يبأ نب هللا دبع :وه (1)
 ,عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو «رثألاو ةنسلا موزلب اًينعم «مهئاعفرو ملعلا لهأ هوجو نم ناك

 245 :ص فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا .(ه185) ةنس يفوت «ريغصلا كلامب بقلي ناك

 .0 : ص يناوريقلا ديز يبأ نبا ةمدقمل هقيقحت يف ديزوبأ ركب خيشلل ةمجرتو

 اًدهاز اًظعاو ناكو «مالكلاو لوصألا يف عرب .يعفاش هيقف كّروُف نب نسحلا نب دمحم :وه 0070

 .87 /5:مالعألاو 17١5-2515 /١١/:ريسلا :رظنا .ه7٠4 :ةنس يفوت «دقتعملا يرعشأ



 «214 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : مالكلا اذه دعب قورز لاق مث «... نالوق ةنسلا لهألو هَّللا ىلإ امهرمأ ضوفن
 هلاق ام مهوم لك يف نولوقي مهنأ ىلع ةيفوصلا عامجإ ...''"يدرورهسلا ركذو 1 ما( سلا ىف مس 0( :

 باب هنإف كلذ لمأتف «هوحنو مدقلاو بنجلاو نيعلاو ديلاك ءاوتسالا يف كلام
 يقفل ضيوفتلا نم

 ثدحتم قورز لاق «فلسلا ةديقع يه ضيوفتلا ةديقع نوربتعي مهو : تلق

 هيزنتلا داقتعا نم « فلسلا بهذم عبات داقتعالا يف مهبهذم ناك » : ةيفوصلا نع

 سبيل ذإ «هريغ الو فيكل ضرعت ريغ نم «درو امك دراولا لوبقو «هيبشتلا يفنو

 امم ليوأتلا هوجو يف مهملكت عم اذه ءملسأ ضيوفتلاف ملعأ ليوأتلا ناك نئلو

 بجاولا له تافصلا ثيداحأ نع غابدلا زيزعلا دبع لئسو 200... ظفللا هلبقي

 دلو «ةيفوصلا رابك نم «يدرورهسلا يركبلا يميتلا يشرقلا هللا دبع دمحم نب رمع :وه (1)
 ةخيشم هيلإ تهتناو «دادغب هللا ءاطع نبا مث سرافب درورهس ةنيدم يف (ه014) ةنس

 يفوت «نآرقلا ريسفت يف نايبلا ةيغبو «فراعملا فراوع :اهنم تافلؤم هل «دادغبب فوصتلا

 .37 /0 :مالعألاو 275١7 /4 :ربعلا :رظنا .(ه7735) ةنس دادغبب

 بناجم مهف يدرورهسلا مالك نم قورز همهف ام 2": ص ةلاسرلا ىلع قورز حرش (0)
 .ثحبملا رخأ يف بهذم ىلع درلا يف يتأيس امك ةقيقحلل

 ىلع لدي همالك لب «لطاب وهف ضيوفتلا ىلع لدي يدرورهسلا مالك نأ نم قورز هركذام 6(

 عقو دقف هرهاظ نع مالكلا لوأ نمو «ليطعتلا وأ هيبشتلاب ضرعتلا مدعو «تافصلا تابثإ
 ىرخأ صوصن نم رجح نبا هركذام لوقلا اذه ديؤيو «يدرورهسلا همذ يذلا ليطعتلا يف

 باتك يف يدرورهسلا نيدلا باهش خيشلا لاقو) :رجح نبا لاق («يدرورهسلا مالك دعب

 «نيعلاو ديلاو سفنلاو لوزنلاو ءاوتسالا :هلوسر نع تبثو هباتك يف هللا ربخأ :هل ةديقعلا

 كلذ لوح موحي نأ لقع رساجت ام هلوسرو هّللا الول ذإ «ليطعت الو هيبشتب اهيف فرصتي الف
 مل :هريغ لاقو «حلاصلا فلسلا لوقي هبو «دمتعملا بهذملا اذه :يبيطلا لاق «ىمحلا

 ءيش ليوأت بوجوب حيرصتلا حيحص قيرط نم هباحصأ نم دحأ نع الو ِكَي يبنلا نع لقني
 .899 /1:يرابلا حتف :رظنا «هركذ نم عنملا الو «كلذ نم

 ْ .58: ص ديرملاةدع (4)
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 .؟فلخلا قيرط وه يذلا ليوأتلا وأ ''"فلسلا قيرط وه يذلا ضيوفتلا اهيف

 نم اًئيش اوعمس اذإ دابعلا ىلع بجاولاف ...ضيوفتلا اهيف بجاولا» :لاقف

 ىلإ هانعم اوضوفيو «ليحتسملا رهاظلا نع ىلاعت هوهزني نأ تافصلا ثيداحأ

 07( نع هَّللا

 : تافصلا باب يف ةيدقعلا مهتافلاخم ضعب ىلع ةلثمأ :اًثلا

 ,تافصلاو ءامسألا باب يف ةرعاشألا بهذم ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا تراس

 :اهزربأ نم ةدع هوجو نم ةعامجلاو ةئسلا لهأ دقتعم كلذب تفلاخو

 ١- ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا تافصلا عيمج اوتبثي مل :

 لب «ةنسلاو باتكلا يف ةتباثلا ىلاعت هللا تافص عيمج ةيلذاشلا تبثت مل

 نونمؤي مهف «ةرعاشألا لوق ىلع كلذ يف نوريسي مهو ءاهضعب ىلع ترصتقا
 تافصلا ميسقت تافصلل مهتاميسقت نمف ءاهضعب نولوؤيو تافصلا ضعبب

 : ةيربخلا تافصلاو «ةيرايتخالا تافصلا :ىلإ

 : ةيرايتخالا تافصلا :الوأ

 وأ ةيرايتخالا تافصلا ليوأت ىلع مهورخأتمو ةرعاشألا ومدقتم عمجأ

 : ةيميت نبا لاق "'”ثداوحلا لولح ةلأسم ةرعاشألا اهيمسي يتلا يهو ةيلعفلا

 امهريغو يرعشألاو '*”بالك نبا نإف هب ةيرايتخالا لاعفألا مايق ةلأسم امأو»

 ةهباشم نع هيزنتلاو ىنعملا ةفرعم ىلع ينبملا تابثإلا مهتقيرط لب فلسلا ةقيرط هذه تسيل ()

 نع نوهزنم مهو ؛ليهجتلا ةقيرط هذهف اهانعم ةفرعم نودب ظافلألا تابثإ امأو «نيقولخملا
 .كلذ

 ,77-778:ص زيرباإلا (؟)
 .١/١٠:ضراعتلا ءرد :رظنا 60)
 «هنامز يف ةرصبلاب نيملكتملا سأر «يرصبلا ناطقلا بَآلُك نب ديعس نب هللا دبع :وه (4)

 «ةيبالكلا ةقرف بسنت هيلإو «مهقفاو امبرو «ةلزتعملا ىلع درلا يف فيئاصتلا بحاصو
 9١0. /5 :مالعألاو 2074/١١ :ريسلا :رظنا .(ه1140) ةنس يفوت



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ملكت هريغو كلذ ببسبو «نآرقلا ةلأسم يف مهلوق ونب كلذ ىلعو ءاهنوفني

 ىلإ مهوبسنو «ملعلا لهأ بتك يف فورعم وه امب بابلا اذه يف مهيف سانلا
 ."'"« مهيف لازتعالا ضعب اياقبو «ةعدبلا

 :ةيربخلا تافصلا : اًيناث

 ةيربخلا تافصلا يف مهيرخأتمو ةرعاشألا يمدقتم نيب فالخلا لصح

 مهو اهل لوأتم نيب امو «نومدقتملا مهو اهل تبثم نيب ام ءولعلاو

 ."”نورخأتملا

 يف امك : ةفص نيرشع نوتبثي ةرمف ةرعاشألل نيعبات بابلا اذه يف ةيلذاشلاو

 «لامجاإلا ىلع لامك لك ىلاعت هقح يف بجي » :يمناغتسملا هويلع نبا لوق

 ةعبرأ ىلع اهومسق «ةفص نورشعف اليصفت هقح يف هتفرعم اوبجوأ ام امأو

 .دوجولا :يهو «ةدحاو ةيسفنلاف «ةيونعمو ناعمو ةيبلسو ةيسفن :ماسقأ

 سمهنلاب مايقلاو ثداوحلل ةفلاخملاو ءاقبلاو مدقلا يهو 2.سمخ ةيبلسلاو

 عمسلاو ةايحلاو ملعلاو ةدارالاو ةردقلا :يهو ( عبس يناعملاو .ةينادحولاو

 اًيحو اًملاعو اًديرمو اًرداق ىلاعت هنوك :يهو «عبس ةيونعملاو «مالكلاو رصبلاو

 ."”« اًملكتمو اًريصبو اًعيمسو

 تافص)» :ِهَّللا ءاطع نبا لاق : ؟”عبسلا يناعملا تافص الإ نوتبثي ال ةرمو

 .18/7:ضراعتلا ءرد )١(

 17١١. :ص ةرعاشألا نم ةيميت نبا فقوم :رظنا (؟)

 بتك يف كلذ ةقفاوم رظناو ١7-218 :ص ديرملا هيلإ جاتحي ام ضعب يف دييأتلا ئدابم 2(

 يروحبلا ةلاسرو 7-25”: ص دئاقعلا يف نيهاربلا مأ :نوتملا عومجم :ىيف ةيرعشألا

 117/0-/21١11 : ىواتفلا عومجم - ةيومحلا يف مهلوق ةيميت نبا قاسو :1٠-057 ص

 دمحمل ةنسلا لهأ ةديقع مظن حرشو 9١2:ص مالسإلا يف دئاقعلا ةصالخ :رظناو

 هلئاسر ةعومجم نمض ٠١. :ص ىيمشاهلا

 - 2797” : ص قرفلا نيب قرفلا :رظنا .ةيلقعلا عبسلا تافصلا تابثإ ىلع ةرعاشألا تعمجأ (5)



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 ليحتسيو «لازي ال اميف اهب فوصوم وهو «لزألا يف اهب افوصوم ناك ةيتاذ

 0 ملكتمو ءريصبو «عيمسو «ءرداقو ءديرمو ءملاعو ءيحك «كلذ دادضأ

 رثآلاو ,عماجلا ىنعملا ثيح نم ءامسألا يف ترظن اذإف ١ :قورز لاقو

 عمسلاو ةردقلاو ةدارالاو ملعلاو ةايحلا :هفاصوأل ةعجار اهنأ كل رهظ رهاظلا

 .''"( هدصقو هانعمب مسا كلذ نع جرخي ال ذإ «مالكلاو رصبلاو

 : تابثإلاو يفنلا يف مالكلا لهأ تاحلطصم اومدختسا -؟

 الو «فيلأتلا الو «ةئزجتلا لبقي ال يذلا دحاولا هنأو » :هَّللا ءاطع نبا لاق

 : اهيف ركذو ةيفوصلا اهيلع تعمجأ يتلا ةديقعلا يطويسلا لقنو "00 بيكرتلا

 عامتجا ال ءضرع الو رهوج الو ةروص الو صخش الو حبش الو مسجب سيل »
 ضاعبأ يذب سيل «صقتني الو دازي الو «نكسي الو كرحتي الو «قارتفا الو هل

 .''”« ءاضعأ الو حراوج الو «ءازجأ الو

 : تافصلا باب يف مهتاليوأت ىلع ةلثمأ -_#

 خويش لوق قيقحت دنع نكلو «ضيوفتلا بهذم يعدت ةيلذاشلا نأ قبس
 نولوؤيف «ةيرعشألا هب لوقت يذلا ليوأتلا بهذم ىلإ نوليمي مهنأ دجن ةقيرطلا
 اوفصي نأ نوضفريو «ةيرعشألا دنع ةتبثملا عبسلا ادعام ةيربخلا تافصلا عيمج

 ١/١28:لحنلاو للملاو .17:ص ينيارفسالا رفظملا يبأل نيدلا يف ريصبتلاو-

 .75١٠:ص ةرعاشألا نم ةيميت نبا فقومو

 .78-19:ص درفملا مسالا ةفرعم يف درجمملا دصقلا )1١(

 : رظناو «18-!/ا/ : ص ةيهلإلا تاحوتفلا :رظناو 27817: ص مكحلا ىلع قورز حرش ('0)

 ١15١. :ص رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا

 مسالا ةفرعم يف درجملا دصقلا : رظناو 277: ص درفملا مسالا ةفرعم يف درجملا دصقلا (*)

 65٠. : ص درفملا

 رفظملا وبأ لاق ةديقعلا هذه لثمبو 280 : ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (15)

 ريصبتلا 2... ضرعب سيلو ...رهوج الو مسجب سيل هناحبس ميدقلا نإ» :لاقف ينيارفسالا

 .١11١-65١:ص نيدلا يف



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ءيجملاو حرفلاو بضغلاو اضرلا ةفص لثم «ةيرايتخالا هلاعفأب ىلاعت هللا

 ىعداو هحدمو ضيوفتلا ىعدا يذلا - الثم - قورزف :اهريغو نايتالاو لوزنلاو

 نع لاقف «تافصلا نم اًريثك لوأ لب «ضيوفتلاب مزتلي مل فلسلا بهذم هنأ

 ةفص ىلاعت هقح يف ءيجملا ليقو «هناطلسو هرمأ ءيجي ينعي ١ : ءيجملا ةفص

 لوزنلاك «؛لاحملا رهاظلا نع اهجارخإ بجيو «نآرقلا صنل اهتابثإ بجي

 ةهبش ضرعت نأ الإ «كلذ وحنو نيعلاو بنجلاو مدقلاو قاسلاو ءاوتسالاو
 نسحلا يبأ خيشلا بهذم اذهو ءاهليوأت نم هيزنتلا يضتقي امب ذخؤيف
 006 يرعشألا

 ةقيرطلا خويش هيلإ بهذ ام وه تافصلا ليوأت نم قورز هعنص امو : تلق

 عبس الإ اهنم اوتبثي ملف «ىلاعت هللا تافصل ليوأتلا مهنع رثك كلذلو «ةيلذاشلا

 : كلذ نمف ””ةريثك ىلاعت هَّللا تافصل مهليوأت ىلع ةلثمألاو ءطقف تافص
 : ولعلا ةفص ليوأت -

 الف ١ :يلذاشلا لاق «ىلاعت هلل تاذلا ولع ةفص ةيلذاشلا ةقيرطلا تركنأ

 ؛ءيش لك قوفو «ءيش لك عمو «ءيش لك دنع هنأل ءيش نم فوخلل ىنعم
 نع ىلاعت «ءيش لكب طيحمو «ءيش لك نم بيرقو «ءيش لك تحتو
 ديرم لاق » :هَّللا ءاطع نبا لاقو «")(تاهجلا نعو «نكامألاو ثودحلا

 240( نيأ نيعلا نم بلطتأ ءهَّللا كقحسأ :لاقف ؟هللا نيأ ءذاتسأ اي :هخيشل

 (هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر) مساب ةلاسر يناهبنلا فسوي فلأو

 )١( ص ةلاسرلا ىلع قورز حرش :64.

 يضارلا ةمالس ميهاربال ةيدماح تاحملو 277 :ص مالسإلا يف دئاقعلا ةصالخ :رظنا (0)

 5١. : ص

 .657١:ص رارسألاةرد (9)

 .81/: ص ننملا فئاطل (:)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ىلاعت هّللا هيزنت :وه حاضولا جلبألا قحلاو حارصلا باوصلا نأ  :اهيف لاقو

 الف ...تاثداحلا فاصوأ نم اهنأل «تايلفسلاو تايولعلا تاهجلا عيمج ىلع

 يف كلذ لك مامأ الو فلخ الو «لامش الو نيمي الو «تحت الو ىلاعت هل قوف

 .''7( تاليحتسملا نم هقح

 : ءاوتسالا ةفص ليوأت -

 هنأو ) : يناوريقلا ديز يبأ نبا لوقل هحرش دنع ءاوتسالا ةفص قورز لوأ

 ديري ” :اًقرحم قورز لاق « هملعب ناكم لك يف وهو «هتاذب ديجملا هشرع قوف

 قوف ءامسلاك ةيسح اهنأ ال ...ريزولا قوف ناطلسلا لاقي امك «ةيونعم ةيقوف

 يف ةبيجع نبا لاقو ,''( ىلاعت هقح يف ةهجلا ءافتنال اهانعم يف امو «ضرألا

 ءاليتسا ءاوتسا 7 :[7 :دعرلا ةروس] ## شمل ّلَع وتس 20 :ىلاعت هلوق ريسفت

 ." « هتاذ رارسأو هتيرهق ةطاحإ يف اًبيغ شرعلا راص ىتح ؛ةطاحإو

 : مالكلا ةفص ليوأت -

 دارملا سيلو » :لاقف توصب ىسوم ملك ِهَّللا نوكي نأ غابدلا ركنأ

 رسفو 0« ىلاعت هللا قح يف ليحتسي اذه لب ؛هتقيقح ىلع توصلا توصلاب
 ةمئاق ةفص قحلا لهأ دنع مالكلا» :لاقف ةرعاشألا ريسفتب هللا مالك قورز

 .©200( فرح الو توص الو ...ةرابعلا اهيلع لدت «ملكتملا سفنب

 .77 : ص هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر (1)
 .58: ص ةلاسرلا ىلع قورز حرش ("0)

 .5 7/7" :ديدملا رحبلا (9)

 :١1608. ص زيرباإلا (5)

 لداع دمحأل يناهربلا ديعس دمحم ةمجرت :رظناو ."4 : ص ةلاسرلا ىلع قورز حرش (0)

 نمض 2١5 : ص يمشاهلا دمحمل ةنسلا لهأ ةديقع مظن حرش :رظناو 2174 : ص ديشروخ

 .هلئاسر ةعومجم



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : عبصألا ةفص ليوأت -

 نب هَّللا دبع : ثيدح يف دراولا عبصألا ةمص غابدلا ريزعلا دبع لوأ

 نيب اهلك مدآ ينب بولق نإ » : لوقي كي هللا لوسر عمس هنأ ''"صاعلا نب ورمع

 يهو «ةيونعم انه عبصألا » : غابدلا لاق «''”(... نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ

 ." 7( نمحرلا تافيرصت نم نيفيرصت نيب دارملاف ءاهب نوكي يتلا فرصتلا

 اهرهاظ نع اهجارخإو «ىلاعت هَّللا تافصل مهليوأت ىلع ةريثك ةلثمألاو

 سفنلا ةبيجع نبا رسفو ل” ءيجملاو نايتالاو ةروصلا غابدلا لوأ دقف «ءدارملا

 نبا لوأو «'"”ةمكحلاو ةردقلاب ديلاو «””ماقتنالا ةدارإب بضغلاو «'*”تاذلاب

 ,"ددرتلا ةفص هللا ءاطع

 يف تافصلاو ءامسألا ديحوت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا ةديقع :ةيناثلا ةلأسملا

 :نطابلا ملع

 : نيرمأ ىلع موقي تافصلاو ءامسألا ديحوت يف ةيلذاشلا بهذم ةقيقح

 .هتافصو هئامسأ يف هيبشو ليثم ىلاعت هلل نأ :لوألا رمألا

 .ىلاعت هللا تافصل يلجتو رهظم هلك نوكلا نأ : يناثلا رمألا

 اتنثا الإ هيبأ دلومو هدلوم نيب نكي مل ءيمهسلا يشرقلا صاعلا نب ورمع نب هللا دبع :وه )١(

 ه5 ةنس يفوت «هرمع رخآ يف يمع هراهنلا مايصو ليللا مايق ىلع اًبظاوم ناك «ةنس ةرشع
 501١/7. :ةباصالا 2545/7 :باعيتسالا :هتمجرت يف رظنا .كلذ ريغ ليقو

 (51504) ح ملسم حيحص (5)
 ١65. :ص زيرباإلا (9)

 :١65. ص زيربالا (5)

 .لا/ : ص ةيبيجعلا رهاوجلا :رظنا (0)

 .177 : ص ةيبيجعلا رهاوجلا :رظنا ()

 .4597/5 :ديدملا رحبلا (0)

 :8١. ص ننملا فئاطل (0)



 «دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ةدهاشلا «ةيلذاشلا خويش لاوقأ ركذ ىلإ جاتحي نيرمألا نيذه ليصفتو

 : كلذ ىلع

 .هتافصو هئامسأ يف هيبشو ليثم ىلاعت هلل نأ :لوألا رمألا

 يفو «هتافصو هئامسأ يف هلئامي اًليثم ىلاعت هَّلل نولعجي مهنأ :هصخلمو
 ءدوجولا ةدحو يف امك «ىلاعت هللا ريغ دوجو ءاغلإ ىلع نوزكري ال هجولا اذه

 امم «هتافصو هللا ءامسأب عاطتسملا ردقب هبشتلا ةلواحم يف وه زيكرتلا امنإو

 يف دجوي ال هنأ يناثلا رمألا يف يتأي فوسو ءدوجوم نم رثكأ تابثإ ينعي

 لكل رهظت ال ةلثامملا هذه نكلو ءانه رمألا فالخب ةدحاو تاذ الإ نوكلا

 هنع ربعي ام وهو «لثامملا ىلع ةيدوبعلا ماسلط عضوب مهنع تيفخأ لب «سانلا
 لثامملا يلولا نع ماسلطلا اذه فشك ولف «تافصلا ديحوت ماسلطب ةبيجع نبا

 .ىلاعت هللا نود نم دبعل

 : نيمسق ىلإ مسقنت هجولا اذه يف ةقيرطلا خويش نع ةدراولا صوصنلاو
 .هتافصو هللا ءامسأب قلختلا ىلإ ةوعدلا يف ةدراولا صوصنلا :لوألا مسقلا

 هئامسأ يف ىلاعت للاب ةلثامملا زاوج يف ةدراولا صوصنلا :يناثلا مسقلا

 .هتافصو

 خيش نم اهترثك فلتختو ءاهرصح بعصي اًدج ةريثك صوصنلا هذهو
 مولع يف اًعلاض ناك املكف «نطابلا ملع نم هدعب وأ خيشلا برق بسحب خيشل

 مولعل برقأ ناك املكو .ءهنم صوصنلا هذه ترثك املك قئاقحلاو نطابلا

 .اهب اًلهاج نوكي دق لب ءاهنع دعبأ ناك املك رهاظلا مولعو ةعيرشلا

 .هتافصو هللا ءامسأب قلختلا ىلإ ةوعدلا يف ةدراولا صوصنلا :لوألا مسقلا

 لاقو «''” هللا قالخأب قلختلا : فاصوأ ةعبرأ يفوصلل » : يلذاشلا لاق

 .89: ص رارسألا ةرد 2000



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دراوتتو «ناسنالا رهاظم يف ىلجتت اهلك ىنسحلا هللا ءامسأو » : ةبيجع نبا

 قلختي ثيحب اهلك «ءاًفراع ناك اذإ دحاو يف عمتجت دقو ءاّعامتجاو اًدارفنا هيلع

 ءاّميحر اًيئامحر ةراتو ءاّسودق اكلم ةرات «هيلع فلتخت اهتايلجت نأ ريغ ءاهب
 .©«(!ذكهرو

 ءامسألا رئاسب قلختي نأ كلاسلا دبعلل زوجيو » :ِهَّللا ءاطع نبا لاقو

 هللا لاق «قلختلاو فاصتالل ال قلعتلل هناف ”'”درفنملا | مسالا اذه ريغ تافصلاو

 ..[79:نارمع لآ ةروس] بكل َنوُمْيَمَ 2 امي نكبر أونوك 86 :ىلاعت

 قالخأب اوقلخت ٠ :لاق هنأ كو بلا نع ثيدحلا ىف درو امك نيقلختم نيينابر

 ©« ةنجلا لخد اهنم دحاوب قلخت نمف قلخ ةئام هَّلل نإ » :ِهلِلي لاقو ؛””« هللا

 ىلع هتضايرو هكولس لاح يف كلاسلل اًفاصوأ ريصتو ءزئاج ءامسألاب قلختلاو

 ةمصب فصتي دبعلا نكلو .اهتاذو اهنيع يه يه ال .هبشتلاو قلختلا هجحو

0 
 ( ةلدسس

 ءرهاظلا لهأ ةبطاخم هب ديري دق هيف ام ىلع هللا ءاطع نبا نم زرحتلا اذهو

 ةلثامملا لمشت «ةماع قلختلا ظفل ةقيقحف .«مهلاوقأ لك يف هب نومزتلي ال مه مث

 قلختملا نع ةفيلخو الدب نوكي نأو «تافصلاو ءامسألا لك يف ةهباشملاو

 دهشيو ءاهب فرصتلاو ةلماكلا هَّللا تافص ةقيقح ذخأ وه قلختلا ةقيقحف ءهنم

 )١( 2019:ص ىمسألا دصقملا :يف ىرخأ صوصن رظناو 2587/7 :ديدملا رحبلا 259277

 :ص ممهلا ظاقيإو «777 :ص مكحلا ىلع قورز حرشو  21947 2547 2154١قورزو

 ص ةيقورزلاو : 275١8نيرئاسلا لزانمو 2558: ص هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأو

 :ص نيلصاولاو  »75٠ص ننملا فئاطلو :  255١دقف 77: ةيلعلا ةقيقحلا دييأت :رظناو

 ةلثمأ كلذل برضو قلختي فيك نيب
 .(هللا) ةلالجلا مسا دصقي (؟0)

 .ثيداحألا هذه ةجرد نايب اًبيرق يتأي فوس (0)

 :١77. ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت :رظناو .75:ص رردلاو رهاوجلا (54)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 .اًبيرق يتأيس امك هللا ةلئاممب مهتبلاطم كلذل

 هئامسأ يف ىلاعت هّللاب ةلئامملا زاوج يف ةدراولا صوصنلا :يناثلا مسقلا

 .هتافصو

 هيبشتلاو كرشلا روص نم ريثك يف ةيلذاشلا اهنمو ةيفوصلا قرطلا تعقو

 تالاقملا كلتو «لولحلاب اولاقو «قلاخلاب قولخملا اوهبشف ؛هروص عظفأب

 هتافص نم دبعلا خالسناب ةبلاطم اهلك مهخويش نع ةدراولا ةيرفكلا ةدسافلا

 .! !اًهلإو اًبر هوريص ىتح ىلاعت هللا تافصب هفاصتاو ةيرشبلا

 :ةيلذاشلا دنع اهتيرسو ةديقعلا هذه ةناكم ١-

 دارفألا الإ هلاني ال ءزيزع ماقم اذهو ١ : ماقملا اذه ةناكم يف ةبيجع نبا لاق

 هتعنب مهتعنو .هفصوب مهفصو ىطغ دقو ؛هللاب ءاقبلاو هللا يف ءانفلا لهأ نم

 1"( نورذيو نولعفي اميف هّللاب مهف .مهمسرو مهمسا نع مهبّيغف

 : تبثملا هيبشتلاو يفنملا هيبشتلا نيب قرفلا -"

 الو لثامم هل سيل توربجلا ملاعو ةردقلا ملاع يف ىلاعت هللا نإ :اولاق

 نبا لاق «هيبشو لثامم هلف توكلملا ملاعو ةمكحلا ملاع يف امأو «هيبش

 روصتو «ةبحاصلاو دلولا نع هزنم ةردقلا ملاع يف ىلاعت قحلا » : ةبيجع

 «حابشألا ةرضح يف ةمكحلا ملاعب صاخ دلوتلاو جاودزالا رس امنإو «ةينينثألا

 «تاذلا رارسأ ةرضح يف ةردقلا ملاعل رظنت نيع نانيع فراعلل نكيلف

 رس تبثتف «ةمكحلا ملاعل رظنت نيعو «ةينينثالا نع ههزنتو ؛هللا دحوتف
 دارفألا الإ اذه مهفي الو ءدحاو رهظملاو « حابشألا ةرضح ىف دلوتلاو جاودزالا

 : اًضيأ لاقو 2« "76 تافصلا رايتو تاذلا ةيدحأ رحب اوضاخ نيذلا «ةيرحبلا نم

 يف «ةدحاو تاذ يف هيبشتلاو هيزنتلا نيب عمجي يذلا وه لماكلا فراعلاو)

 )١( :ديدملا رحبلا 4677/4.

 :ديدملا رحبلا (؟) 597/4.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'"( يناوألا ثيح نم هيبشتلاو يناعملا تاذ ثيح نم هيزنتلاف «ةدحاو ةعفد

 : "”ىلاعت هَّللا تافصب هبشتلل ةوعدلا يف ةيلذاشلا قرط

 : ىلاعت هللا تافصب هبشتلل ةوعدلا :الوأ

 نوبلطي مهحئاصنو مهتيعدأ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا نع ةريثك صوصن تدرو
 ال ىتح ءهَّللا تافص يف مهتافص ىشالتت نأو «هتافص يف ىلاعت هّللاب هبشتلا اهيف

 : هبر تافصب الإ يلولا فصتي

 ,كتافصب يتافصو «كئامسأب يئامسأ قحم كلأسأ» :يلذاشلا لاق

 يئامسأ جردأو » : اًضيأ لاقو "70 كرايتخاب يرايتخاو «كريبدتب يريبدتو

 جرد «كلاعفأ تحت يلاعفأو «كتافص تحت يتافصو «كئامسأ تحت

 .“”(ةمامالا روهظو «ةماركلا لزنتو «ةمالملا طاقسإو «ةمالسلا

 هيبشتلا يفن ىلإ نوجاتحي ال ةيفوصلا ءايلوأ نأ يمناغتسملا هويلع نبا ررقيو
 ةفصلا هذهو ,ثداوحلل هتفلاخم اًضيأ هَّلل يجي اممو» :لوقيف «هيزنتلا تابثإو

 «لاحب مهراكفأ يف ثدحت ال ةلثئامملا نأل «نيفراعلا دمتعم نم تسيل

 ء.دودسلا مهدنع تمدهناف «لاثملاو فيكلاو لايخلا ملاع نع مهجورخل

 .دوهشملا دوجو يف دهاشلا مهل ىوطناو .دودحلاو تاهجلا مهيدل تسردناو

 دقو ...هلثامي ىتح هعم دوجوم ال هّللاو الك ؟دوبعملا كلملا ىوس نوري لهف

 قحلا نودجي ثيح ؛ةريح مهل عقتف نيفراعلل هيزنتلا ةفص نع ءاطغلا فشكي

 ٠١57/5. :ديدملا رحبلا ()

 551 251١ 590٠١٠ 251١90 51١1 :ص ممهلا ظاقيإ :هتركذ ام ىلع ةدايز رظناو (؟)

 مكح نيناوقو 2455: ص زيرباإلاو 25690 2549 55-259 :ص ةيهلإلا تاحوتفلاو

 .58:ص رردلاو رهاوجلاو «565:ص قارشإلا

 .65١:ص رارسألا ةرد («9)

 .87 : ص رارسألا ةردو «554:ص نئملا فئاطل (:)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 مهعنميف ةبيجعلا رارسألا نم كلانه امب اوربخي نأ نوديريف «هيزنتلا نع اًهزنم

 ريصتف ؛هيبشتلا هباشت ةملكلا جرخت امبرف «مهتنسلأ يف فورحلا ةنكل قطنلا نع
 هيزنت نم ريخ موقلا هيبشت نأ رمألا لصاحو...باجحلا لهأ عامتسا يف ةنتف
 ."0« ماوعلا

 : اهب اوهبشت يتلا هللا تافص ضعب ركذ يلي اميفو

 يف لح يذلا وه يهلإلا رونلا نأ اوعدا :رونلا ةفص يف هّللا ةهباشم ١-

 لك ىلع رداقو «ءيش لكب اًملاع يلولا هب نوكيو ةيفوصلا خويش يفو ٌةَو دمحم
 ناك ام ِةِددَي كلوسر هب ىأر يذلا رونلا نم يل به مهللا » : يلذاشلا لاق «ءيش

 رظنلا ديدجت نع كب اًينغ .هسفن فصوب ال هديس فصوب دبعلا نوكيل «نوكيو

 ."7( تارودقملا نم دارأ امع زجع هقحلي الو «تامولعملا نم ءيشل

 نوملعيف «بيغلا ةفرعم مهئايلوأل نأ اوعدا : ملعلا ةفص يف هللا ةهباشم ١-
 ام :كلذ يف مهلاوقأ نمو .«ظوفحملا حوللا ىلع نوعلطيو «نوكي امو ناك ام

 نع لئس ول هنأ ١ :يلذاشلا يفنحلا نيدلا سمش دمحم ةمجرت يف يناهبنلا هاعدا

 ." « ظوفحملا حوللا نم باجأل ءيش يأ

 يف فرصتلا قح مهئايلوأل نأ اوعدا :ةردقلا ةفص يف هّللا ةهباشم -*
 ءرطملا لازنإو «ءايحألا ةتامإو «ىتوملا ءايحإو .ءضيرم ءافش نم ءنوكلا

 لوق :كلذ يف مهلاوقأ نمو «ىلاعت هّللاب ةصاخلا ةردقلا عاونأ نم كلذ ريغو
 هيف فرصتي ءهكلم يف هنع ةفيلخ هلعج نأ يمدآلا اذه فرش نم » : ةبيجع نبا

 ةمهلا عفترت ام ردقبف ءممهلا ردق ىلع توافتي فرصتلا اذه نإ مث «هنع هتباينب

 اميف نوفرصتي امنإ ماوعلاف ء«دوجولا اذه يف فرصتلا حورلل عقي ملاعلا اذه نع

 .ا/-75 :ص ةيسودقلا حنملا )١(

 .707: ص ننملا فئاطل ()

 .؟558 (551 ١/ :ءايلوألا تامارك عماج 6



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دوجولا يف ةمهلاب نوفرصتي صاوخلاو «ةيسحلا كالمألا نم هَّللا مهكّلم

 نك :ءيشل اولاق نإ هللا رمأب مهرمأ هللاب نوُقرصتي صاوخلا صاوخو «هرسأب
 .©")(هردقو هملع قباسو هّللا ةدارإ عم هللا نذإب نوكي

 : ىلاعت هلل ةخسن مظعأ ناسنإلا نأب حيرصتلا : اًيناث

 ناسنإلا ىلع ترهظف ءاهب هللا ىلجت ةخسن مظعأ وه مهدنع ناسنإلا

 : كلذ ىلع لدي اممو ءهلك دوجولا ةخسن وهف «ىلاعت هّللا تافص

 رون نم ةعطق «تانئاكلا هذهب ىلجت ىلاعت قحلا نأ ملعا » : ةبيجع نبا لوق

 ىلع مدآب ىلجت مث ...ءاملاب مث «شرعلاب ىلجتف «ليهمتو بيترت ىلع ؛هتاذ
 ناسنإلا ةقلخ » :لاقف ناسنإلا ةقلخ نع ثدحت مث «... ىلجتلا كلذ ةروص

 ةدارإو «ةردق نم ؛هفاصوأ هيف لعج ثيح «نمحرلا ةروص ىلع قلخ يذلا

 لحمو سدقلا ةرضحل ءايهو .«مالكو ءرصبو .عمسو «ةايحو ءملعو
 نيرا سنألا

 هتافصو هتاذ رارسأ يمدآلا اذه عدوأ هلالج لج قحلا نأ ملعا » :اًضيأ لاقو

 نم دحاو لك ىلع لعجف «هرهقو هتمكحب هنع كلذ بجح نكل «هلاعفأو
 :لاقف تافصلا ديحوت ماسلط نيب مث «اًروتسم اًباجحو اًمسلط ةثالثلا رارسألا

 تافص هتافص يكاحت ءاّيئابر اًجذومنأ هَّللا هلعج يناسنإلا لكيهلا اذه نإ ١
 نإف ١ :ثيدحلا ىنعم اذهو ءاّمالكو اًرصبو اًعمسو «ةدارإو ةردق هيف نمحرلا

 يتلا تافصلا هذه نأ الإ «تاليوأتلا ضعب ىلع "”« هتروص ىلع مدآ قلخ هللا

 يف ةنماك يهو «ةلماك ةميدق ىلاعت قحلا تافصو ؛ةصقان ةثداح هيف هللا اهلعج

 تافصب ةميدقلا قحلا تافص تبجتحاف ...ناصغألا يف رامثلا نومك ناسنإلا

 .194/7” :ديدملا رحبلا )1١(

 .4//4130-864"7 :ديدملا رحبلا (5)

 .170117:ح ةريره يبأ ثيدح نم ملسم حيحص رف



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 عمسلا وأ ةردقلاو ملعلا نم هيلع رهظيف ةداعلا هل قرخت دقو «ةثداحلا دبعلا

 دنع فقيو «هلصأل عجريف «هنع كلذ رتسي مث لوقعلا رهبي ام مالكلا وأ رصبلاو

 .هلجح

 ردقي هنأ معز ةيسفن تافص دوجو ماسلطب قحلا تافص هنع تبجتحا املف

 ملكتيو «هرصبب رصبيو .هعمسب عمسيو «هتايحب ايحيو «هتدارإب ديريو «هتردقب

 ال ءاهعاعش نم عاعشو «قحلا تافصب ةمئاق هتافص امنإ ةقيقحلا يفو .همالكب

 نع باجحلا هل عفتراو يمهولا ماسلطلا اذه هنع رسكنا اذإف ءاللصأ هل ريثأت

 هللا ةردقب الإ ةايح الو ملع الو ةدارإ الو هل ةردق الأ ققحت تافصلا ديحوت

 عمسيو .هتدارإب ديريو مّللا ةردقب كرحتي راصف «هتافص رئاس اذكو «هتدارإو

 هللا نمو «قطنن هّللاب انأ : يرتششلا لوقي كلذ يفو هّللاب ملكتيو هّللاب رصبيو

 ( اهب الإ سحأ الو عمسأ الو ىرأ ال ىتح : شيشم نبا لوقو «عمسن )001(

 : هتافص يف هَّللا ةهباشم مهدنع يلولا ةقيقح : اًنلاث

 مه ناسنإلا دارفأ مظعأو .ناسنإلا وه هب هللا ىلجت ام مظعأ نأ قبس

 نمو «دوجولا يف اهب اوفرصتف «ىلاعت هللا تافص مهيلع ترهظ نيذلا ءايلوألا
 ةبحملا بارشو ) :ءايلوألا بارش فصو يف شيشم نبا لوق : كلذ يف مهلاوقأ

 ءامسألاو «راونآلاب راونألاو «قالخألاب قالخألاو ء,فاصوألاب فاصوألا جزم

 ءاش نمل رظنلا هيف عستيو «لاعفألاب لاعفألاو «توعنلاب توعنلاو «ءامسألاب

 0( هفاصوأب مهفاصوأ قحم الاجر هّلل نإ :يلذاشلا لاقو نك)( َنيِع هللا

 هلاعفأب مهلاعفأو ءهفاصوأب مهفاصوأ ىحم لاجر هّلل» :يسرملا لاقو

 )١( :ص بابلألا بل رس نع باقنلا فشك  2.18٠:ديدملا رحبلا :رظناو ١/2755 7/7 7117-

. 

 .9,: ص ننملا فئاطل (*)

 .15١":ص رارسألاةرد (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

٠ . ١ 
 هتاذب مهتاوذو 1 ١

 كزرجعو كفعضو كرقف :نم كفاصوأب ققحت» : هللا ءاطع نبا لاقو

 كالوم فاصوأ روهظب ىظحت كلذ دنعف ...كفاصوأب تققحت اذإف «كتلذو

 رهظو «ةيرشبلا روهظ يف ةيصوصخلا رس رتس نم ناحبس :ليق امك «كيف
 ."' «ةيدوبعلا راهظإ يف ةيبوبرلا ةمظعب

 ىقرتيف «تاذلا يف ءانفلا ماقم يف مسا نم مسا لدبأ اذإ :  ةبيجع نبا لاقو

 دبعلا بيغيف «قئاقحلا راونأ هيلع يلوتست نيح «برلا مسا ىلإ دبعلا مسا نم

 هدبع فصو قحلا يطغي .لاصتالاو لاصولا ماقم وهو .برلا دوجو يف

 فصو يطغيف «هيلإ دبعلا يف امب ال «هيلإ هنم امب هلصويف «هتعنب هتعنو «هفصوب
 ىقبيو ثداحلا ىنفيف «مدقلا تعنب ثودحلا توعنو «ةيبوبرلا فصوب ةيدوبعلا

 همسا لدبأ اذإف » :لاقف هّللاب لدبلاو هبشلا اذه ةبيجع نبا حرش مث ,"” ميدقلا

 ضباقلا همساب هناحبس ىلجت اذإف «هتايلجت عيمج يف هعبت .هلعفب هلعفو «همساب

 طسبنيو «طسبنا طسابلا همساب ىلجت اذإو «هضبقب دوجولا ضبقنيو «ضبقنا
 يف ىلجتي ىلاعت هب ىلجتي ام لكف ءهضرأ يف هَّللا ةفيلخ هنأل ءهطسبب دوجولا

 دوجولا يف ىلجتي مث «هفيرصتو هكلم يف هَّللا نم لدب وه يذلا «فراعلا بلق

 هنع اًيئانو قحلا نم الدب نوكي نأ امإ : عاونأ ةعبرأ ىلع وهو «لامج وأ لالجب

 اًسح ءاهلك ةرئادلل هلك ددملا نآل .عماجلا ثوغلا ماقم وهو «لكلا يف

 .داتوألاو .ءباطقألا ماقمك «ضعبلا يف هنم الدب نوكي نأ امإو «ئنعمو

 يدلاخلا ينارمعلا ةعومجم نمض ةيمورجآلا ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا ةلسلس )١(

 ١56. : ص

 ةديصق يف هَّللا ءاطع نبا اهركذ يتلا فاصوألا هذه ةبيجع نبا مظنو 27: ص قيفوتلا ناونع (؟)
 .550 : ص ةيمورجالا حرش يف اهركذو 5١5١21-١5١:ص تسرهفلا :رظنا

 يدلاخلا ينارمعلا ةعومجم نمض ةيمورجآلا ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا ةلسلس 60

 ١50. : ص



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 ضعب يف نوفرصتي مهنإف «نيحلاصلاو ءءابقنلاو ءءابجنلاو «لادبألاو

 هنم الدب نوكي نأ امإو هيف فيرصتلا هَّللا مهكلم ام باسح ىلع «ةكلمملا

 دقو ...دارفألا ماقم وهو «هريغل دجوت مل رارسأو راونأو مولع ىلع هلامتشال

 دل اًطلغو ىروعد لدبلا كلذ نوكي

 هل نكمي يلولا نأو «ىلاعت هللا نيبو يلولا نيب هبشلا اذه نايب دعبو : تلق
 فرع ول يلولا اذه نأ يسرملا سابعلا وبأ نيب «ةلماكلا هللا تافصب فصتي نأ

 ةقيقح نع فشك ول » : يسرملا لاق للا نود نم دبعل ةيفخملا هتقيقح سانلا

 .")«هتوعن نم هتوعنو هفاصوأ نأل ءدبعل يلولا
 :لوقيف هللا تافصب هفاصتا دعب يلولل لصحي ام ةبيجع نبا نيبيو

 ء«ملع نم ؛ةيهانتم الو ةروصحم ريغ «ةلماك اهلك هناحبس يرابلا فاصوأ

 دقو «ةيهانتم ةريصق اهلك دبعلا فاصوأو ءاهريغو «مالكو «ةدارإو «ةردقو

 . ملكت مالكلا ةفصب هدمأ اذإف «ىهانتت ال يتلا هتافص نم ةفصب هدبع قحلا دمي

 دفن ام هلك هرمع ملكتي يقب ولف «هكاسمإ ىلع ردقي ال .لوقعلا هنع زجعت مالكب

 :ءيش لك ىلع ردق «ةردقلا ةفصب هدمأ اذإو ...ىلاعت قحلا هتكسي ىتح .همالك

 نم دبعلا يف ةنماك فاصوألا هذهو ...ءيش لك عمس عمسلا ةفص هدمأ اذإو

 ." "؛ةيبوبرلا رّسل اًنوص ؛اهدادضأ روهظب تبجتحا «هانعم ثيح
 : هئايلوأ نيبو هَّللا نيب هيبشتلا حاطصمب حيرصتلا : اعبار

 ىف هعم اوناك امك هيبشتلا ىف هعم مهف) : ىمناغتسملا هويلع نبا لاق

 ةروس] لا كسإ وَ ُهَو متم أوُلوُم اَمَتيأَكا :هيبشتلاو هيزنتلا نم لكو «هيزنتلا رسم يي

 يدلاخلا ينارمعلا ةعومجم نمض ةيمورجآلا ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا ةلسلس )١(

 :1١560-١1515. ص |

 )١(  :ص نئنملا فئاطل 5١.

 56١-505 /5 :ديدملا رحبلا :رظناو ,«72994/5 :ديدملا رحبلا (*9)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نإو ١ :رخآ عضوم يف لاقو «('”اوناك امنيأ هللا ةرضح يف مهف [110 :ةرقبل

 ةروس] جهل َإ هلأ جو 22 ولو امتي : ثيح نم هيبشتلا نيع هيزنتلا ناك

 .(076 [116 :ةرقبلا

 .ىلاعت هللا تافصل يلجتو رهظم هلك نوكلا نأ : يناثلا رمألا

 مهالعأو هقلخ نم هّلل اًهباشم تابثإ يف وه لوألا رمألا يف هثحب قبس ام لك

 دوجولا نولعجي مهف انه امأ ءدوجوم نم رثكأ دوجو ينعي امم ةيفوصلا ءايلوأ
 ىلاعت هّللا نأ اهلصأ نيعلا يف ةعونتملا تادوجوملا هذه لك نأو ءاّدحاو اًدوجو

 كلذ ةلعو .هتافص الإ نوكلا اذه يف سيلف ءاهيف هتافصب رهظف «هتافصب ىلجت

 روهظب هتافص رتس هللا نكل ءاّيفخم اًًرنك تناك نأ دعب ةيهلالا تاذلا فرعُت ىتح

 ديحوت ماسلطب ةبيجع نبأ هنع ربعي ام وهو «تانئاكلا ىلع ةيدوبعلاو سحلا
 .هتافصو هَّللا الإ ىأر امل ماسلطلا اذه فشك ولف «تاذلا

 اذه يف هتافصب هللا يلجت ةديقع نايب يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش صوصن
 :نوكلا

 .اهتابثإ ىلع ةقيرطلا خويش صوصن ترتاوت ةقباسلا ةيرفكلا ةديقعلا هذه

 : كلذ نمف ءاهرهاظ نع اهليوأت نكمي ال يتلا مهصوصن نم ريثك ٌّيدل عمتجاو
 رظان تنأو كفاصوأ نم هيدانت نأ امإ : ةعبرأ ةاجانملا طسب » : يلذاشلا لاق

 نوكت نأ امإو «كفاصوأ ىلإ رظان تنأو هفاصوأ نم هيدانت نأ امإو «هفاصوأ ىلإ

 ."70 كفاصوأ يف هفاصوأب اًيقاب نوكت وأ «ءكفاصوأ نع هفاصوأب اًيناف

 «قلخلابو هّللاب ديحوتلا نع درجملا ديحوتلا نم تنأ نيأ » :اًضيأ لاقو

 نعو «تاذلا نع باجح وهف ةمقن هب يكتشت وأ ةمعن هب يعدتست مسا لكو

 )١( ص ةيسودقلا حنملا :76.

 ص راتخملا يبنلا ىلع ةالصلا ىنعم يف رارسألا ةحود (؟) :4.

 ص رارسألا ةرد رف : ١50.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ةثاغتسالا نع هانغأ ةليمجلا تافصلا نم ةفص هب طاحأ نمو «تافصلاب ديحوتلا

 .0"2(تاملكلاو ءامسألاب

 يف حاورألا نايرس ملاعلا يف ترس اهلك ءامسألاو » : هللا ءاطع نبا لاقو

 .رهاوجلل ضارعألا موزل هتمزلو «قلخلا نم رمألا لحم هنم تلحو «ماسجألا

 الإ «لق وأ رثك .فطل وأ فثك «لفس وأ الع لج وأ قد ءدوجوم نم ام هنإف

 عماج ةيهولألا مسا ىضتقمو «ىنعمو اًئيع هب ةطيحم هركذ زعو لج هللا ءامسأو

 اهل ناكو «قلخو رمأ ىلإ ةمسقنملا «ملاوعلاب ةطيحملا ءامسألاك ءاهعيمجل
 ."”(دسجلا نم حورلا ماقم

 : شيشم نبا لوقل هحرش يف ةبيجع نبا لوق :صوصنلا حضوأ نمو
 نم الإ تاذلا رارسأ ترهظ امف ١» :لاقف «راونألا تقلفناو رارسألا تقشنا»

 عقو تافصلا كلتبو «تافص اهنطابو تاذ اهرهاظف «ةينارونلا ةضبقلا كلت

 : هلوقب راشأ كلذ ىلإو «زييحتلاو «ليكشتلاو «زييمتلاو هريوصتلاو «فيثكتلا

 ىلع ترهظ يتلا اهراثآ يه اهراونأو «تافصلا راونأ يأ «راونألا تقلفناو

 ءزيمتو ليكشتو «صيصختو دييقتو «فيطلتو فيثكت نم تايلجتلا رهاظ

 راثآلا فالتخا نم كلذ ريغو ءطسبو ضبقو ءعفرو ضفخو «لالذإو زازعإو

 .ةردقلا :يه ىتلا «ةيلزألا تافصلا راثآ نم هلك اذهف ءراوطألا تالقنتو

 قرافت ال تافصلاو ءرصبلاو .عمسلاو «ةايحلاو «ملعلاو «ةدارإلاو

 يف اهسفن ترهظأ كردت ال ةفيطل تافصلا تناك امل نكل «فوصوملا

 ."70 تاسوسحملا

 .6١":ص رارسألاةرد )١(

 مسالا ةفرعم يف درجملا دصقلا :رظناو ؛”” :درفملا مسالا ةفرعم يف درجملا دصقلا (؟)

 .8: ص درفملا

 :١179-2170 ص يداهلا رونلا لئاسر نمض ةيفوص دئاصق ةثالث حرش ىف ةينسلا راونألا (*)

 .04: ص فوصتلا قئاقح ىلإ فوشتلا جارعم :رظناو



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلع تانوكملاب تافصلا قلعت نإ » :هلوق يف اذج حيرص صن هويلع نبالو

 يف رصحنم دوجولا نأل ءاهسفنب اهروهظ نع ةيانك وه هللا لهأ حلطصم

 ةينادحو ىلع اًدئاز دجت نل دوجولا يف ام تشتف ول هيلعو «سكع الو تافصلا
 ضعب ركذب ةلأسملا هذه نيبأ فوسو «'”0لاعفألاو تافصلاو تاذلا يف هلإلا

 : مهلوق اهلالخ نم حضتي يتلا لئاسملا

 : اهتيرسو ةلأسملا هذه مهف ةبوعص :الوأ

 نأ نكمي ال هنأو «ملعلا اذهب ملي نأ دحأ عيطتسي ال هنأ ةقيرطلا خويش دقتعي

 نسحلا وبأ لاق «بطقلا الإ همزاول يف لسرتسي نأو «كارداإلا قح هكردي

 ةطاحإو » :اهنم ركذو ءاهددع مث «ةمارك ةرشع سمخ بطقلل » :يلذاشلا

 نع هل فشكيو يأ » :ةموعزملا ةماركلا هذه حرش يف ةبيجع نبا لاق « تافصلا

 قرافت ال تاذلاو «تاذلا رهاظم يه يتلا «تانئاكلاب تافصلا ةطاحإ

 ...تافصلا ةطاحإ نع هل فشك دقف تاذلا ةقيقح نع هل فشك نمف «تافصلا

 ,'0(لاعفألا ءامسأو «تافصلا راونأو «تاذلا رارسأ هب تماقو الإ نوكم الف

 ال كلذ نأب فرتعا هيف هتافصب ِهَّللا يلجت وه هلك نوكلا نأ ةبيجع نبا حرش املو
 بسحو «هللاب نيفراعلا نم ءانفلا لهأ الإ اذه مهفي الو » : لاقف سانلا لك هلقعي

 لاقو «"”(اًفشكو اًفوذ هوققحتو ؛هيلإ اوزمر امل ميلستلا مهماقم غلبي مل نم

 مهو :اهلهأ تبحصأ اذإ الإ اًملعو اًقوذ ةرمخلا هذه مهفت ال كنأ ملعاو » :اًضيأ

 يف عمطت الف مهبحصت مل نأ امإو «كولسلاو بذجلا لهأ .كلذب نوفراعلا

 ."*”(دباع وأ ملاع فلأ تبحصو ءدلجم فلأ تعلاط ولو ءاهمهف

 )١( ص ةيسودقلا حنملا :8".
  220.؟ 18: ص ةيبيجعلا رهاوجلا نم نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم

 ) )9:ديدملا رحبلا 4/"4.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 : ةيلداشلا دنع دوجولا ةدححوو تافصلا ديحح-وت نيب ةقالعلا : اًنأث

 تافصلا ديحوت مث لاعفألا ديحوت : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني مهدنع ديحوتلا

 ةدحول لخدملا وه مهدنع تافصلا ديحوتو «(دوجولا ةدحو) تاذلا ديحوت مث

 :دوجولا

 .دوجولا ةدحو ديحوتل اًباب تافصلا ديحوت لعجي يمناغتسملا هويلع نباف

 يف ةينادحولا ةقيقحب ققحتي يناثلا مسقلاو » :ديحوتلا ماسقأ نع اًثدحتم لوقيف

 ال دجي تافصلا يف ةينادحولا ىلع عالطالا اذه هل لصحي امدنعو «تافصلا

 للا الإ اًملاع الو اًديرم الو اًرداق الو اًملكتم الو اًيح ال اًديصب الو اًعيمس

 ...ناهربلا قيرط نم ال نايعلا قيرط نم تانوكملا رئاس يف تافصلا يعاريو

 امع اوبجحف تاذلا يف ةينادحولا قئاقحب اوققحت نيذلا مه :ثلاثلا مسقلاو

 اودجي مل تاذلا ةمظع نع اوفشتكا امل كلذلو «تانوكملا نم كلذ ىوس

 ثيح هللا الإ ةقيقحلا يف دوجوم ال اولاق ,تانوكملا اهيف رهظت ةحسف كلانه

 مهاوس امو نودحوملاو نوفراعلاو نويتاذلا مه ءالؤهف ءهاوس ام اودقف

 «ديرفتلا ةحئار اوقشنتسا الو .ديحوتلا معط اوقوذي مل نولفاغو نوبوجحم

 ."'"( ديحوتلاب اوعمس امنإو

 : نوكلا روهظب عبسلا تافصلا ةقالع : الا

 .هلك نوكلا رهظ اهوتبثأ يتلا عبسلا تافصلا نم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا دقتعت

 : يمناغتسملا هويلع نبا لاق «تافصلا كلت تبجتحا هيف اهروهظ ةدش نم نكل

 «يناعملا لمحل يناوألا تحلصو «ىينابملا تماق اهب يتلا يناعملا تافص ١»

 رهظ دقف «نامآلا نامألا اهلاح ناسل ىدانو «ناوكألا اهدوجوب تفرخزتو

 دحاولا بجحتو «يناعملا رهاظ ىلع ءادرلا طسبو يناثملا عبسلاو نآرقلا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «نايعلا نع بجتحا اهركذ ىتلا تافصلا هذه روهظ ةدشلو «يناثلا همساب

 :لاقف

 تابجاو يذ رصب مالك عمس ةايح ملع ةدارإ ةردقو

 ءروتسلا تفدارت روهظلا ةدش نمف «تاذلا نع باجح يه تافصلا هذه

 نع باجح يناعملا تافص نأ رمألا لصاحو ...رداقلا باجح ةردقلاف

 عم فقو نمو «تافصلا دوهش نع بجتحا لاعفألا عم فقو نمف «ةيونعملا

 يف اهاوس ري مل تاذلا فرع نمو «تاذلا دوهش نع بجتحا تافصلا دوهش

 2 تاوذلا رئاس

 هَسَأْلا هر :ىلاعت لاق «ةريثك ىلاعت قحلا ءامسأ » :ةبيجع نبا لاقو

 «نوعستو ةعست فيقوتلا اهب درو يذلاو [180:فارعألا ةروس] اب ُهوعَدََد يمل

 تأشن يتلا يهو «ةعبس نيوكتلا ملاع اهب ماقو .دوجولا يف اهنم رهظ يذلاو

 رصبلاو عمسلاو ةايحلاو ملعلاو ةدارالاو ةردقلا : يه ىتلا «يناعملا تافص نع

 ."0« مالكلاو

 : اهب هللا يلجت دنع تادوجوملا بيترت : اًعبار
 ىلاعت قحلا نأ ملعا » :اهب يلجتلا يف تانئاكلا بيترت اًئيبم ةبيجع نبا لاق

 «شرعلاب ىلجتف « ليهمتو بيترت ىلع «هتاذ رون نم ةعطق « تانئاكلا هذهب ىلجت

 .«تاومسلاب مث «ضرألاب مث «يسركلاب مث «ءاملا ىلع هشرع ناكف .ءاملاب مث

 هب ىوتسا هتوربج رحب نم ينامحر ينادمص رونب ىلجت هتكلمم رمأ لمكأ املو

 ." 0 يلجتلا كلذ ةروص ىلع مدآب ىلجت مث ؛هكلم ريبدتل ؛هشرع ىلع

 .8"7: ص ةيسودقلا حنملا 0010

 يدلاخلا ينارمعلا ةعومجم نمض ةيمورجآلا ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا ةلسلاس (؟)

 ١ 5١. ص

 ."ما//5 :ديدملا رحبلا (:9)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 :تافصلاو ءامسألا يف مهتديقع دقن

 :رهاظلا ملع يف تافصلاو ءامسألا يف ةيلذاشلا ةديقع ىلع درلا :الوأ

 ١- تافصلاو ءامسألا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع ناب :

 يف هسفن هب فصو امب ىلاعت هللا فصو ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نم

 هلالجب قيلي ءاّيقيقح اًفصو «ةحيحصلا هتنس يف ِهْكَذ لوسر هفصو امبو «هباتك

 يف ال [١١:ىروشلا ةروس] 4س 20053 سيل : هّللا نأب مزاجلا داقتعالا عم

 .هلاعفأ يف الو هتافص يف الو هئامسأ يف الو هتاذ

 «ضعبو هتافص ضعب نيب الو «هتافصو ىلاعت هَّللا ءامسأ نيب نوقرفي الو

 نوفيكي الو ءاهنم اًئيش نولوؤي الو نوفني ال «نامياإلا بوجو يف دحاو لكلاف

 ظافلألاب نومصتعي هلك كلذ يف مهو «نيقولخملا تافصب اهنم اًئيش نوهبشي وأ

 درت مل يتلا ظافلألا يف فقوتلاو ءائابثإو اًيفن بابلا اذه يف ةدراولا ةيعرشلا

 : اًنابثإ وأ اًيفن اهب صوصنلا
 اهلك ةدراولا تافصلاب رارقإلا ىلع نوعمجم ةنسلا لهأ » : ربلا دبع نبا لاق

 الإ ءزاجملا ىلع ال ةقيقحلا ىلع اهلمحو ءاهب ناميإلاو «ةنسلاو نآرقلا يف
 .'17( ةروصحم ةفص هيف نودحي الو .«كلذ نم اًئيش نوفيكي ال مهنأ

 هب فصو امب هللا فصوي نأ بابلا اذه يف لصألاف » :ةيميت نبا لاقو

 ام هنع يفنيو «هسفنل هتبثأ ام هلل تبثيف ءاّنابثإو اًيفن «هلسر هب هتفصو امبو «هسفن
 تافصلا نم هتبثأ ام تابثإ اهتمئأو ةمألا فلس ةقيرط نأ ملع دقو «هسفن نع هافن

 ام هنع نوفني كلذكو «ليطعت الو فيرحت ريغ نمو «ليثمت الو فييكت ريغ نم
 الو هئامسأ يف ال :داحلإ ريغ نم تافصلا نم هتبثأ ام تابثإ عم «هسفن نع هافن

 : ىلاعت لاق امك هتايآو هئامسأ يف نودحلي نيذلا مذ ىلاعت هللا نإف هتايآ يف

 )١( /ا/:ديهمتلا ١56.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 أوك ام َنْوَرَجُمَس -ديلمسأ ف تروذجلب َندلأ اورو ارب ةوغدان ىنلل ةاشألا يرام

 عم تافصلاو ءامسألا تابثإ نمضتت مهتقيرطف ...[180 :فارعألا ةروس] #َنوُلَمْع

 : ىلاعت لاق امك «ليطعت الب اهيزنتو «هيبشت الب اًنابثإ : تاقولخملا ةلئامم يف

 : هلوق يفف 01١١ :ىروشلا ةروس] «ريصبل ٌعيِحَسل وهو ئىَت 2053 سيل وم

 وهو#» :هلوقو «ليثمتلاو هيبشتلل در :[١١:ىروشلا] 42ش ءهلمص سيل

 هلسر ثعب هناحنس هّللاو «ليطعتلاو داحلالل در ١١[« :ىروشلا] « ويلا ٌعيِمَّسل

 اوفنو «ليصفتلا هجو ىلع تافصلا هَّلل اوتيثأف «لمجم يفنو «لصفم تابثإب
 ٌهَرَدْمَل ريطضأو هدبعاف# :ىلاعت لاق امك ؛ ؛ ليثمتلاو هيبشتلا نم هل حلصي ال ام هنع

 17( [40 : ميرم ةروس] هايم ْمَل ٌملعَت لَه

 اذه يف رظني نأ بجاولاف ١ :ةيعرشلا ظافلألاب مازتلالا يف ةيميت نبا لاقو

 يتلا ظافلألاو «هانيفن هلوسرو هللا هافن امو «هانتبثأ هلوسرو هللا هتبثأ امف بابلا

 نم صوصنلا هتتبثأ ام تبثتف «يفنلاو تابثالا يف اهب مصتعي صنلا اهب درو
 ظافلألا امأو «يناعملاو ظافلآلا نم صوصنلا هتفن ام ىفنتنو «يناعملاو ظافلألا

 زيحتملاو رهوجلاو مسجلا ظفل : لثم نيرخأتملا نم اهعدتبا نم اهيف عزانت يتلا

 ناك نإف ءاهلئاق دوصقم يف رظني ىتح اًنابثإ الو اًيفن قلطت الف كلذ وحنو ةهجلاو

 بوص ِهِكَي لوسرلا هب ربخأ امل اًمفاوم اًحيحص ىنعم تابثالاو يفنلاب دارأ دق

 لدعي ال .ءصوصنلا ظافلأب هنع ربعي نأ يغبني نكلو «هظفلب هدصق يذلا ىنعملا

 ءاهب دارملا نيبت نئارق عم «ةجاحلا دنع الإ ةلمجملا ةعدتبملا ظافلألا هذه ىلإ

 ءاهب بطاخي مل نإ هعم دوصقملا متي ال نم عم باطخلا نوكي نأ لثم ةجاحلاو

 تبثأ لطابو قح نيب عمج نإو «ىنعملا كلذ يفن لطاب ىنعم اهب ديرأ نإ امأو

 ."7( لطابلا لطبأو قحلا

 .7 10-7 : ىواتفلا عومجم :رظناو 2( ؟ /" :ىواتفلا عومجم 2030(

 .88685-0060 /؟:ةنسلا جاهنم 0 ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 : ىلاعت هّلل ةتباثلا تافصلا عيمجب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ناميإ مومع ١-

 ءةنسلاو باتكلاب ةتباثلا ىلاعت هللا تافص عيمجب رقت ال ةيلذاشلا نأ قبس

 ضعب ىلع اهراصتقاو «ةيربخلاو ةيرايتخالا تافصلل اهليوأت كلذ نمو

 كلذ ليصفت قبسو تافص عبسب رقت ةرمو ةفص نيرشعب رقت ةرمف «تافصلا
 تافص عيمجب ناميالا بوجوب نودقتعي مهف ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأ ؛ مهنع

 .هتافص نيب نوقرفي الو «ىلاعت هللاب قئاللا اهرهاظ ىلع اهئارجإو ىلاعت هللا

 .ةيرايتخالاو ةيربخلا تافصلل اهميسقت يف ةيرعشألا لعفت امك
 ذإ ءدحاو باب نم تافصلا عيمج نأ ملعلا بلاط ملعي نأ » : يطيقنشلا لاق

 يف قلخلا هبشي ال ءالعو لج وهو دحاو اهب فوصوملا نأل «ةتبلا اهنيب قرف ال

 ال «هلالجب نيقئال اًرصبو اًعمس هل متبثأ مكنأ امكف «ةتبلا مهتافص نم ءيش

 هنيعب اذه اورجت نأ مزلي كلذكف «مهراصبأو ثداوحلا عامسأ نم اًئيش ناهبشي

 لامكلاو لالجلا تافص نم كلذ ريغ ىلإ .ءيجملاو لوزنلاو ءاوتسالا ةفص يف

 اًلقع ليحتسي ضرألاو تاومسلا بر نأ اوملعاو ءهسفن لك اهب هّللا ىنثأ يتلا

 لك «صقن ىلإ ىدؤي وأ «لاحم همزلي وأ ءهروذحم همزلي امب هسفن فصي نأ

 ولعلاو فرشلا نم غلاب فصوب الإ هسفن فصي ال هللا نإف ءالقع ليحتسم كلذ

 نيقولخملا تافص نيبو هنيب ةهباشملا ماهوأ ى قئالع عيمج عطقي ام «لامكلاو

 ةروس] «ريصبلا ٌميِمَسلَأ وَهَو ىَت ءوِلتِبك سيل :هلوق دح ىلع

 2000الى روشلا

 مهفالتخاو ةيربخو ةيرايتخا ىلإ تافصلا ميسقت نم ةيلذاشلا نع قبس ام امأ

 تافص نيب نوقرفي الو .ربخلا هب ءاج ام لك اهنم نوتبثي ةنسلا لهأ نإف ءاهيف

 : كلذ نايبو َّللا

 ."ا/ :ص تافصلاو ءامسألا تايآل تاساردو جهنم )1١(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ىلاعت هَّلل ةيرايتخالا تافصلا تابثإ : الوأ

 امك يهو «ىلاعت ِهَّلل ةيرايتخالا تافصلا تابثإب ةعامجلاو ةنسلا لهأ نمؤي

 هتئيشمب هتاذب موقتف «لجو زع برلا اهب فصتي يتلا رومألا :١ ةيميت نبا اهفرعي

 «هتمحرو .«هاضرو «هتبحمو «هتدارإو ء.هرصبو .هعمسو «همالك لثم ءهتردقو

 :هئيجمو «هئاوتسأ لثمو «هلدعو ؛هناسحإو .هقلخ لثمو .هطخسو «هبضغو

 ءزيزعلا باتكلا اهب قطن ىتلا تافصلا نم كلذ وحنو ءهلوزنو «هنايتإو

 20( ةنسلاو

 "'7”باتكلاب ةيرايتخالا تافصلا هذه تابثإ ىلع ةنسلا لهأ لدتسيو

 هللا فاصتا عمسلاب مولعم » : ةيميت نبا لاق '*”فلسلا ةمئأ لاوقأو "”ةنسلاو

 ىلع ءاوتسالاو «ءامسلا ىلإ ءاوتسالاك «هب ةمئاقلا ةيرايتخالا لاعفألاب ىلاعت

 .قلخلاو لب «كلذ وحنو «لوزنلاو «نايتالاو ءيطلاو .ءضبقلاو «شرعلا

 .ءاوتسالاك ةمزاللا لاعفألاب هسفن فصو ىلاعت هللا نإف «ةتاماإلاو «ءايحالاو

 لعفلا نأف «مزاللا لعفلل مزلتسم يدعتملا لعفلاو «قلخلاك ةيدعتملا لاعفألابو

 نم هل دب ال لعافلاو «نكي مل وأ لوعفم ىلإ ايدعتم ناك ءاوس «لعاف نم هل دب ال

 هريغ ىلإ يدعتملا لعفلاو «هريغ ىلإ اًيدعتم وأ هيلع اًرصتقم هلعف ناك ءاوس لعف
 اعمس مولعم اذهو «لعافلا نم هل دب ال ناك ذإ «هلعافب موقي ىتح ىدعتي ال

 امل لاعف «ءاشي امب ملكتي هنأب اًقوصوم لزي مل «مويق يح ىلاعت هّللاو ...القعو

 نع هولقنو «ثيدحلاو ةنسلا لهأ نم رباكألا ءاملعلا هلاق دق اذهو ءءاشي

 ."0(ةمئألاو فلسلا

 ) )1١:ىرواتفلا عومجم 57//ا7١.

 .1771/5-171 :ىواتفلا عومجمو 21١5 /7:ضراعتلا ءرد :رظنا (6)

 .175 /7”:ضراعتلا ءرد :رظنا (*)

 57١-1١١0. /”:ضراعتلا ءرد :رظنا (:)

 .1-0 /؟ : ضراعتلا ءرد (0)



 « دقد و ضرع » ةئلذاشلا

 لك اودرفأ لب لامجاإلا هجو ىلع ةديقعلا هذه نايبب ةنسلا لهأ فتكي ملو
 ركذن نكل ءاهركذل ماقملا عسي ال ةريثك اهوتبثأ يتلا تافصلاو «تابثالاب ةفص

 : كلذ ىلع ةلثمأ

 :ولعلا ةفص تابثإ - ١
 نأو «هتاقولخم عيمج ىلع هتاذب لاع هللا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعي

 لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا كلذ ىلع ترفاضتو ء.هقلخب طيحم هملع
 .7)230كلسلا

 .هشرع ىلع ةعباسلا ءامسلا قوف ىلاعت هَّللاو  :لبنح نب دمحأ مامالل ليق
 ءيش ولخي ال هشرع ىلع «معن :لاق ؟ناكم لكب هملعو هتردقو .هقلخ نم نئاب

 ."0( هملع نم

 عبس قوف نم شرعلا ىلع ءامسلا يف بِه هللا نإ :ربلا دبع نبا لاقو

 كلذ يف قحلا لهأ هولاق ام ةحص ىلع ليلدلاو ...ةعامجلا تلاق امك تاوامس

 ٌرلكْلا دعصي هْلِإ 0... [ه:هط ةروس] «ئوتسأ ٍشْرَمْلا َلَع نحب : كيو هَّللا لوق

 فصو دق » : ةيميت نبا لاقو 76٠١ : رطاف ةروس] 6 ةُحَفرَ حِلدَّصلا ُلَمَمْلاَو ُبَيَطل

 «شرعلا ىلع ءاوتسالاو ولعلاب هلوسر ناسل ىلعو «هباتك يف هسفن ىلاعت هّللا

 : يعفاشلا باحصأ رباكأ ضعي لاق ىتح «ةريثك تايآ يف هباتك يف «ةيقوفلاو

 هنأو «قلخلا ىلع لاع ىلاعت هللا نأ ىلع لدت «ديزأ وأ ليلد فلأ نآرقلا ىف
 © هدابع قوف

 .ىلاعت هلل ةقيقحلا ىلع ولعلا ةفص تابثإ يف فلسلا مالك لقنل اهودرفأ دقف «ميقلا

 شويجلا عامتجاو 21717: ص ولعلا ةفص تابثإو 24٠١/١ ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش 0١"

 1١١. : ص ةيمالسإلا

 .7١؟59 /7/:ديهمتلا (*)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ءاوتسالا ةفص تابثإ -"

 ءاوتسا ةقيقح هشرع ىلع وتسم ىلاعت هللا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعي

 فلسلاو ةباحصلا نع راثآلاو ةلدألاو «ليثمت الو فييكت ريغ نم «هلالجب قيلي

 نأو ءالعو لج هّللا ربخب نمؤن نحنف ) :©7ةميزخ نبا لاق : "71ج ةريثك

 لبق يذلا ريغ اًلوق لوقن الو هللا مالك لدبن ال ءهشرع ىلع وتسم انقلاخ

 .ةهجلا يفنب نولوقي ال كو لوألا فلسلا ناك دقو :١ يبطرقلا لاقو «”””«انل

 ءهباتك قطن امك ىلاعت هَّلل اهتابثإب ةفاكلاو مه اوقطن لب «كلذب نوقطني الو

 هشرع ىلع ىوتسا هنأ حلاصلا فلسلا نم دحأ ركني ملو «هلسر هب تربخأو

 ." 6 هتقيقح ملعت ال هنإف «ءاوتسالا ةيفيك اولهج امنإو ...ةقيقح

 : مالكلا ةفص تابثإ -'“

 ءاش ىتمو ءءاش اذإ اًملكتم لزي مل» هَّللا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعي

 يلزأ مالكلا عون نإو .عمسي توصب ملكتي وهو ؛هب موقي مالكب ءءاش فيكو

 لوق ةيميت نبا لطبأ دقو «'””« اًميدق نيعملا توصلا سفن لعجي مل نإو «ميدق

 نبا هانع يذلا وهو ''"(ةينيعستلا) ب ىمسملا هباتك يف اًهجو نيعست نم ةرعاشألا

 : هلوقب ميقلا

 .ولعلا يف يبهذلاو «ةيمالساإلا شويجلا عامتجا هباتك يف ميقلا نبا :اهنم اًريثك ركذ )١(

 «فيئاصتلا بحاص «ةمئألا مامإ «يعفاشلا يروباسينلا ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم :وه (؟)

 /" ةيعفاشلا تاقبط :رظنا .ه 71١” ةنس ىفوت «ةعدتبملا ىلع درو ةنسلا رصن ؛هيقف ظفاح

 830/١4 ١ :ريسلاو
 .58: ص ةميزخ نبال ديحوتلا (9)

 يف ربلا دبع نبا مالك :رظناو 24/7: سيسأتلا ضقن :رظناو :47١9/7 يبطرقلا ريسفت (4)

 ١7. 1 /ا/: ديهمتلا

 .77/7"53 :ةنسلا جاهنم )0

 .سماخلا ءزجلا :ىواتفلا عومجم نمض يهو 03(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 يناسفنلاب لاق نم ىلع در هل اهيف ةينيعست كاذكو

 ''"نادحولا اذ سفنلا مالك ينعأ هنالطب تنيب اًهجو نوعست

 هَّلل اوتبثأ : مهنع بابلا اذه اوقلت نيذلا لسرلا عابتأ لوق » : ميقلا نبا لاقو

 اذإ ملكتي هنأ ةيوبنلا صوصنلا تلد دقو ...تافصلا رئاس اوتبثأ امك مالكلا ةفص

 تايآو روس وه يذلا زيزعلا نآرقلا نأو ءعمسي همالك نأو ءءاش امب ءاش

 مالكو لوقعملاو ةنسلا حيرصو نآرقلا لد دقو .. .اًمح همالك نيع فورحو

 ةمئاق ةفص همالك نأ ىلع لد امك «هتئيشمب ملكتي هناحبس هللا نأ ىلع فلسلا

20 
 «لعفو تاذ ةفص يهو ءهتاذب

 ىلاعت هلل ةيربخلا تافصلا تابثإ : اًيناث

 هجولاك ةنسلاو باتكلا نم ربخلا قيرط نع تبثت يتلا تافصلا هذهب دصقيو

 ظفاحلا لاق :”"اهريغو قاسلاو عباصألاو نيميلاو نيعلاو نيديلاو

 اهب قطن يتلا هتافصب َنْيك مهبر نوفرعي ...ثيدحلا باحصأ » :'؟”ينوباصلا

 هب حاحصلا رابخألا تدرو ام ىلع و هلوسر اهب هل دهش وأ  هليزنتو هيحو

 هيلع هناحبس صن امك «هديب مدآ قلخ هنإ :نولوقيف ...هنع تاقثلا لودعلا هتلقنو

 ةروس] 4قَدَي تفلح اَمِل َدُجْسَت نأ َقَعَتَم اَ ام سيئا َلاَثَم :لئاق نم زع هلوق يف

 ١5/8/7. :سارهلل ةينونلا ةديصقلا حرش (؟١)

 .4ا!/ا/-4ال5:ص قعاوصلا رصتخيم ()

 نم نأل «ةيربخلا تافصلاب هذه نومسي الف «حالطصالا اذهب نومزتلي ال ةنسلا لهأو ()

 ةيميت نبا فقومو ؛١/77:سيدقتلا سيسأت : رظنا .ربخلاب الإ ملعي ال ام ةيونعملا تافصلا

 .177 5 : ص ةرعاشألا نم

 .نامثع وبأ «يروباسينلا ينوباصلا ليعامسإ نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب ليعامسإ :وه (14)
 باتك هل فينصتلاو ظفحلاو عامسلا ريثك «مالساإلا خيش «هيقفلا ثدحملا رسفملا ظفاحلا

 /7 : ظافحلا ةركذت : هتمجرت ىف رظنا .ه5549 ةنس ت «ثيدحلا باحصأو فلسلا داقتعا

 77/١/5. ١ :ةيعفاشلا تاقبط «. ١١717



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 وأ «نيتمعنلا ىلع نيديلا لمحب هعضاوم نع مالكلا نوفرحي الو 100: ص

 وأ فيكب امهنوفيكي الو ءهَّللا مهكلهأ «ةيمهجلا ةلزتعملا فيرحت نيتوقلا
 لهأ هّللا داعأ دقو هللا مهلذخ «هبشملا هيبشت «نيقولخملا يديأب امههيبشت

 لزن يتلا تافصلا عيمج يف نولوقي كلذكو ...فييكتلاو فيرحتلا نم ةنسلا

 ."7( هجولاو نيعلا ...نم حاحصلا رابخألا اهب تدروو «نآرقلا اهركذب

 امك اهب رارقإلاو ءاهب ناميالا وه ةيربخلا تافصلا يف يرعشألا بهذمو
 ةمئأو هسفن يرعشألا امأو ١ :ةيميت نبا لاق امك ءرخآ لوق هل سيلو تءاج

 نم ىلع درلا يفو «ةيربخلا تافصلا تابثإ يف مهلوق فلتخي ملف «هباحصأ
 نمف ...اهلك هبتك يف روكذم اذهو .ىلوتسا ىنعمب ىوتسا : لوقي نمك ءاهلوأتي

 .هيلع ىرتفا دقف «نيلوق اهليوأت يف هل نإو ءاهيفني ناك يرعشألا نإ : لاق

 ءالؤه نإف ؛هوحنو يلاعملا يبأك ء«هباحصأ يرخأتم نم ةفئاط لعف اذه نكلو

 ."7( ةلزتعملا لوصأ نم ءايشأ هبهذم يف اولخدأ

 يف ةنابإلا) هباتك يف هسفنل اهاضترا يتلا ةيرعشألا ةديقع ةيميت نبا لقنو

 كسمتلا :اهب نيدن يتلا انتنايدو ءهب لوقن يذلا انلوق » :لاقف (ةنايدلا لوصأ

 نحنو «ثيدحلا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا نع يوُر امو «انيبن ةنسو انبر مالكب

 «نولئاق ...لينح نب دمحأ هللا دبع وبأ هب لوقي ناك امبو ءنومصتعم كلذب

 هللا نأو ...هتكئالمو للاب رقن انأ انلوق ةلمجو ...نوفلاخم هلوق فلاخ املو
 لل ع 7/ م

 هل نأو [4 :هط ةروس] 4« وتس شرملا لع نمحَرلا 9 : لاق امك .هشرع ىلع وتسم

 هل نأو «[70:نمحرلا ةروس] « و ارْكالاو ٍلَكَلل وذ َكْيَر ُهْجَو ىيبو#» :لاق امك ءاهجو

 هاَدي ليه :لاق امكو 01720: ص ةروس] «ٌىَدَي ُتَقَلَح#م :لاق امك فيك الب نيدي
 بسم ب سس يل ف

 : لاق امك «فيك الب نينئيع هل نأو «[54:ةدئاملا ةروس] #ُهلَمَي فيك ٌقفني ٍناَتطوُسْبَم 9

 .جاجح هَّللا دبع دادعإ ةيجانلا ةقرفلا ةديقع نمض :0-؟9:ص ثيدحلا باحصأ ةديقع ١(
 .185 /8:رظناو 2350/١7 :ىواتفلا عومجم (5)



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 .14[06 : رمقلا ةروس] 4 ريش نك نمل هرج انصب رحت

 : هيف قرفلا عزانتو ةنسلا لهأ حلطصم -*

 اذه نأ اوعداو «ليوأتلاو ضيوفتلل اوبستنا ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نأ قبس

 ةئسلا لهأف «ةلطاب مهنم ىوعدلا هذهو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه

 تاحلطصملا نم ناحلطصملا ناذهو «ليوأتلاو ضيوفتلا بهذم نم نوئيرب

 : اهتحصو اهلهأو اهانعم يف ريبك فالخ اهيف ثدح يتلا

 :ضيوفتلا :الوأ

 هريصو هيلإ هدر :يأ ءرمألا هيلإ ضّوف :مهلوق نم ذوخأم :ةغل ضيوفتلا
 انع باغ ام در ىنعمب ناك اذإ يوغللا ىنعملا اذهو «'''هيف مكاحلا هلعجو هيلإ

 اذهف ىلاعت هللا ىلإ رمألا ضيوفتو نيو ِهَّللا ىلإ هكاردإ نع لقعلا زجعي امو
 ممل َّنِإ ْمْلِع يب كل سيل ام ُكَقَل الو# :ىلاعت لاق امك «"”فلسلا جهنم وه

 رومألا كلت نمو «5[1 :ءارسإلا ةروس] #اًلوُعَسَم ُهْنَع ناك كيلر لم َداَوفْلَو نصل

 ليصافتو «هتافص ةيفيكو ىلاعت هللا تاذ ةيفيك : ىلاعت هللا ىلإ اهملع لكي يتلا
 .'”يهاونلاو رماوألا يف هتمكح

 «ةيعرشلا صوصنلا يناعم ضيوفت وه مهدنع ضيوفتلاف مالكلا لهأ امأو

 هانعم اوضوف هدر ىلع اوردقي ملو «يعرش صن مهدئاقعو مهدعاوق ضراع اذإف

 نم مهفي ام نأ داقتعا عم هللا الإ هملعي ال هانعم نإ :اولاقو «ىلاعت هَّللا ىلإ

 ةدارملا اهيناعم نع ةيعرشلا صوصنلا كلذب اولطعف «دارم ريغ صنلا رهاظ

 تافصلا صوصن اولطعف «تافصلا صوصن صوصنلا كلت مظعأ نمو ءاهنم

 )١( :ىواتفلا عرمجم 44-97/5.
 .118: ص بغارلل تادرفملاو :27١/5 سورعلا جاتو 5١١« /7:برعلا ناسل :رظنا (0)

 25١, ١178/5. /” :ىواتفلا عومجم :رظنا (9©)

 .7 01/6 2.3756 /0 :ىواتفلا عومجم :رظنا (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةلزنمب اهولعجو «هدححو هّللا ىلإ اهيناعم ةفرعم ضوفو .ةرهاظلا اهيناعم نع

 ."”ةعطقملا ءاجهلا فورح

 يناعم در بوجو يف ةلوؤملا عم نوقفتم مهنأ ةضوفملا لوق ةقيقحو

 نع صنلا اوفرص ليوأتلا لهأ نأ الإ ءاهب لوقلا مدعو «ةرهاظلا صوصنلا

 ملف ضيوفتلا لهأ امأو «ةديعب ناعمب هورسفو ءرهاظلا هانعم اوفرحو هرهاظ

 .اهل ىنعم ديدحت نود ظافلألاب اونمآ لب ءصنلل نيعم ىنعم اونيعي

 نبا لاق ءتافصلا صوصن عم مهلماعت يف فلسلل ةقيرط ضيوفتلا سيلو

 نم فلسلاو ةنسلل نوعبتم مهنأ نومعزي نيذلا ضيوفتلا لهأ لوق نإ » : ةيميت

 نآرقلا صوصنل ضراعم ةضوفملا لوقو «''"«داحلالاو عدبلا لهأ لاوقأ رش
 «آهّلاَمَكَأ ٍبوُلُق لع ّمأ تالا َنوُربَدَي الأم :ىلاعت هلوقك نآرقلا ربدتب ةرمآلا

 ١[. 4 :دمحم ةروس]

 : ليوأتلا : اًيناث

 :نيسيئر نيينعم ىلإ ليوأتلا يناعم عجرتو «لؤألا نم :ةغل ليوأتلا

 ." نايبلاو ربدتلاو ريسفتلا :يناثلاو ءريصملاو عجرملاو ةبقاعلا :لوألا

 : ةغللا يف نيقباسلا نيينعملا دحأ هب داريو قلطي :فلسلا دنع ليوأتلاو

 : ناينعم هلف فلسلا ظفل يف ليوأتلا امأو » :ةيميت نبا لاق ءريسفتلا وأ ةبقاعلا

 نوكيف «هفلاخ وأ هرهاظ قفاو ءاوس «هانعم نايبو مالكلا ريسفت :امهدحأ

 ...اًفدارتم وأ اًبراقتم ءالؤه دنع ريسفتلاو ليوأتلا

 نإ مالكلا نإف «مالكلاب دارملا سفن وه :فلسلا ظفل يف يناثلا ىنعملاو

 1١9/5. :ةنسلا جاهنم :رظنا (1)

 .١/0١5:ضراعتلا ءرد ()

 ١/ :ةغللا لمجمو 1771/14«2:يرهوجلل حاحصلاو 458/١60« :ةغللا بيذهت :رظنا (9)

 .48: ص :بغارلل تادرفملاو



 «دقنو ضرع . ةيلااشلا
 سفن هليوأت ناك اًربخ ناك نإو «بولطملا لعفلا سفن هليوأت ناك اًبلط ناك

 .(70هب ربخملا ءىشلا

 ليوأتلا نإف ١ : ةيميت نبا لاق امكف :ةيفوصلاو نيملكتملا دنع ليوأتلا امأو

 مهوحنو ةفوصتملاو ةئثدحملاو ةملكتملاو ةهقفتملا نم نيرخأتملا فرع ىف
 ."”( هب نرتقي ليلدل حوجرملا ىنعملا ىلإ حجارلا ىنعملا نع ظفللا فرص :وه

 ةديدع فانصأ نولوأتملاو » :لوقيف ليوأتلا ىلع ثعاوبلا ميقلا نبا نيبيو

 ءاهروفوو مهماهفأ روصق بسحبو «ليوأتلا ىلع مهل ثعابلا بسحب

 هدصق ءاس املكف همهفو هدصق دسف نم لطابلا ليوأتلا يف الغوت مهمظعأو

 ريغ نم ىوه عونل هليوأت نوكي نم مهنمف ءاًفارحنا دشأ هليوأت ناك همهف رصقو

 ةهبش عونل هليوأت نوكي نم مهنمو «قحلا نم ةريصب ىلع نوكي لب «ةهبش
 دصقلا يف ىوهلا نارمألا هل عمتجي نم مهنمو «قحلا هيلع تفخأ هل تضرع
 ."( ملعلا يف ةهبشلاو

 : ةعامجلاو ةنسلا لهأ حلطصم يف سانلا عزانت : اًثلاث

 فئاوط هعزانت ةنسلا لهأ حلطصم نإف «ليوأتلاو ضيوفتلا ىنعم نايب دعبو

 ىنعم هل (ةنسلا لهأ) حلطصم نأ حيحصلاو «هيلإ باستنالا يعدي مهلك ةريثك

 ادع ام مالسإلا ىلإ نيبستنملا عيمج هيف لخدي ماعلا ىنعملاف «. صاخ ىنعمو ماع

 نم ةصلاخلا ةضحملا ةنسلا لهأ الإ هيف لخدي ال صاخلا ىنعملاو «ةضفارلا

 لهأ بهذم يف نولخدي ال ةرعاشألاف كلذ ىلعو «ةيلمعلاو ةيمالكلا عدبلا

 داقتعالا لئاسم نم اهريغو «تافصلا ليوأت يف مهفالخ ببسب '*”صاخلا ةنسلا

 .١ا/ا/ ١/ :ةلسرملا قعاوصلا رظناو 2589-5848 1١/ : ىواتفلا عومجم 41)

 .؟ 88/1١1 : ىواتفلا عومجم 2(

 550١. /:5:نيعقوملا مالعإ 2



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىرخألا باوبألا ىف ةنسلا لهأ نم اوناك نأو «ةمألا فلس اهيف اوفلاخ يتلا

 .'7تالماعملاو تادابعلا رومأ ىفو قمألا فلس اهيف اوقفاو يتلا

 لعجيف «نيرخأتملا نيبو ةرعاشألا نم نيمدقتملا نيب ةيميت نبا قرفيو
 ىلإ برقأ مهف نيرخأتملا امأو ء«ةضحملا ةنسلا لهأ ىلإ برقأ نيمدقتملا

 مسقلا اذه يفو » : ةيمهجلا تاجرد نع هثيدح ضرعم يف لوقيف '''ةيمهجلا

 ثيدحلاو مالكلاو هقفلا لهأ نم فئاوطو «يرعشألا نسحلا وبأ لخدي

 ةضفارلاو ةيمهجلا ىلع مهنم برقأ ةضحملا ةنسلا لهأ ىلإ ءالؤهو .«فوصتلاو

 مهنم برقأ ةيمهجلا ىلإ مه ةفئاط مهيلإ بستنا نكل «'"'ةيردقلاو جراوخلاو

 .40( ةضحملا ةنسلا لهأ ىلإ

 ةثالثلا ءافلخلا ةفالخ تبثأ نم هب داري ةنسلا لهأ ظفلف » :اًضيأ لاقو

 ةنسلاو ثيدحلا لهأ هب داري دقو «ةضفارلا الإ فئاوطلا عيمج كلذ يف لخديف

 ريغ نآرقلا نإ لوقيو «ىلاعت ِهَّلل تافصلا تبثي نم الإ هيف لخدي الف «ةضحملا

 .055-84قرفلا نيب ةنسلا لهأ ةيطسو هباتك يف ةلأسملا هذه ثحب يف ميركاب دمحم لاطأ )١(

 ىلع ةماه تاهيبنت :رظنا :نازوفلا حلاص خيشلاو زاب نبا خيشلا ليصفتلا اذهل بهذ نممو هه

 نايبلاو «37”7 :زاب نبا خيشلل (لجو زع) هللا تافص يف ينوباصلا يلع دمحم هبتك ام

 .18:نازوفلا حلاص خيشلل باتكلا ضعب ءاطخأل

 دبعلا نأ : هتالالض نمو ءمهرد نب دعجلا ذيملت «,ناوفص نب مهج عابتأ مه :ةيمهجلا (0)

 ءانفب لوقلاو «تافصلا راكنإ :هتالالض نمو «رايتخا الو هل ةردق الو «هلعف ىلع روبجم

 قرفلاو 2778/١ :نييمالسإلا تالاقم :رظنا .طقف ةفرعملا وه ناميإلا نأو ءرانلاو ةنجلا

 ٠١1. : ص نيدلا يف ريصبتلاو ١54« : ص قرفلا نيب

 دابعلا لاعفأ نأو «هسفن لعف ثدحي دبعلا نأب نولئاقلا مهو ءردقلا ةافن مه :ةيردقلا (54)

 ءاهدوجو لبق ءايشألاب هللا ملع نوركني مهومدقتم ناكو ؛لالقتسالا ةهج ىلع مهل ةرودقم

 نمو «قلخلا ةبترم يف نوعزانيو «ملعلا نوتبثي مهورخأتمو .فلسلا مهرفك نيذلا مهو
 :238/١ لحئنلاو للملاو 2775 /١:نييمالسالا تالاقم :رظنا .ةلزتعملا مهقرف رهشأ

 .37 :ص نيدلا يف ريصبتلاو

 .7 77/5: ىربكلا ىواتفلا (6)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 لوصألا نم كلذ ريغو ءردقلا تبثيو «ةرخآلا يف ىري هللا نإو «قولخم

 .23)( ةنسلاو ثيدحلا لهأ دنع ةفورعملا

 مدع عم «هرهاظ نع ظفللا فرص ىلإ نوبهذي نيذلا - ضيوفتلا لهأ امأو
 كلذو «ىلاعت هللا ىلإ هملع ضوفيو كرتي لب «هنم دارملا ىنعملا نايبل ضرعتلا
 ىلع اوسيل ءالؤهف -مهدنع هيبشتلا مهوت يتلا ةيربخلا تافصلا صوصن يف

 زعلا يبأ نبا لاق «"”ليهجتلا لهأ نم فلسلا مهدع لب «'"”فلسلا بهذم

 ءايبنألا نإ :مهلوق ةقيقح نيذلا ليلضتلاو ليهجتلا لهأ امأو» :'*”يفنحلا

 نم هسفن هب فصو امب هللا دارأ ام نوفرعي ال ,نولاض نولهاج ءايبنألا عابتأو

 الإ هملعي ال ليوأت صنلل نوكي نأ زوجي :نولوقيو !ءايبنألا لاوقأو تايآلا
 ةباحصلا نع اًلضف «ءايبنألا نم هريغ الو دمحم الو ليئاربج هملعي ال هللا

 !!فلسلا ةقيرط هذه نأ نونظيو ...ناسحإب مهل نيعباتلاو

 الو «موهفملا رهاظلا اهلولدم فالخ اذهب دارملا نإ :لوقي نم مهنم مث

 ىلع يرجت لب :لوقي نم مهنمو !ةعاسلا تقو ملعي ال امك ءدحأ هفرعي

 صوصنلاب دارملا نيبي مل لوسرلا نأب لوقلا يف نوكرتشي ءالؤهو !!اهرهاظ
 .00« ةهباشتم وأ ةلكشم اهنولعجي يتلا

 عينص نم انيأر امك ؛«مهبهذم رمتسي ال ضيوفتلا بهذم باحصأو : تلق

 )١( :ةنسلا جاهنم 7/”177.

 :١58. ص تافصلا صوصن يف ضيوفتلا لهأ بهذم :رظنا (؟)

 47١. /":ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا :رظنا (99

 رصنو .ءاضقلا ىلوت فانحألا ءاهقف نم «يقشمدلا زعلا يبأ نب دمحم نب يلع نب يلع :وه (5)

 2977/5 بهذلا تارذش :رظنا .ه 47 ةنس يفوت «تافلؤم هل «ةنحم هتباصأو «ةنسلا

 ٠/ ١55. نيفلؤملا مجعمو

 1١6-015 /١:لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد :رظناو :248١07 ص يواحطلا ةديقعلا حرش (؟(9)

 .75 /5 :ىواتفلا عومجمو



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةيميت نبا نيب دقو «نولوؤي ةرمو نوضوفي ةرمف ةيلذاشلا خويش نم هريغو قورز

 ةقيرط نوراتخي ةرات ءالؤه ناك اذهلو » :لاقف ضيوفتلا لهأ يف طبختلا اذه

 ةراتو ...اهرهاوظ ىلع يرجت نولوقيو اهيناعم نوضوفي ةراتو ...ليوأتلا لهأ

 ."'"(ةرات اذهو ةرات اذه نوحجريف مهداهتجا فلتخي

 :نطابلا ملع يف تافصلاو ءامسألا يف ةيلذاشلا ةديقع ىلع درلا :اًيناث

 نيهجولا لاطبإ لالخ نم كلذ نيبأ فوسو لطاب لوق ةيلذاشلا لوق
 يف تافصلاو ءامسألا باب يف ةيلذاشلا ةديقع نايب يف امهتركذ نيذللا نيقباسلا

 :امهو «نطابلا ملع

 .هتافصو هئامسأ يف اًهيبشو اًليثم ىلاعت هلل نأ :لوألا رمألا نالطب

 .ىلاعت هللا تافصل يلجتو رهظم هلك نوكلا نأ :يناثلا رمألا نالطب

 : نيتلأسم ثحب لالخ نم هلاطبإ لوانتأ فوسف لوألا رمألا امأ

 : ىلاعت هّللا قالخأب قلختلا ةلوقم ىلع درلا :ىلوألا ةلأسملا

 و «يناعملا نم هتنمضت امب رارقإلاو ءاهتابثإ : ىلاعت هللا ءامسأ يف بجاولا

 هَلَرظ :ىلاعت هّللا لاق امك ءاهب هركذ و هئاعدب كلذ و ءاهب ىلاعت هَّلل دبعتلا

 هللا تافص ةيمست :ةلأسم امأو «[0٠18:فارعألا ةروس] «هرغداف ئَسلل امسألا

 : ةدع هوجو نم لالضو ةعدب هذهف ءاهب فاصتالا ىلع دابعلا ثحو «قالخألاب

 هللا ىلإ قّلُخلا ةبسن تابثإ ديفي حيحص ثيدح تأي مل هنأ :لوألا هجولا
 «فيعض وه ام اهنمو هَّللا ىلإ قّلُخلا ةبسن يف ثيداحأ ةدع تدرو دقو «ىلاعت

 : عوضوم وه ام اهنمو

 اهنم قلخب هاتأ نم رشع ةعبسو قلخ ةئام ىلاعت هّلل نأ » : ثيدح كلذ نمف

 )١( //:لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد 4 0-97"8,



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 اوقلخت » :اهنمو 0 مظعألا هللا قلخ ءاخسلا» :اهنمو 0 ةنجلا لخد

 .17« كي هَّللا قالخأ نم قلخ قلخلا نسح نإو الأ ١ :اهنمو «””« هللا قالخأب

 الإ هيفن وأ اهنم ءيش تابثإ زوجي ال هتافصو هَّللا ءامسأ نأ : يناثلا هجولا

 كلذ قالطإ نإف درت مل يتلا ظافلألا امأ ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا نم ليلدب

 ءامالا لاق ,فلسلا لاق اذهبو «نيدلا يف ةعدب اًنابِْإ وأ اًيفن ىلاعت هللا ىلع

 نيذلا عدبلا لهأ :لاق ؟عدبلا امو ,هّللا دبع ابأ اي : ليق ,عدبلاو مكايإ ) : كلام

 ةباحصلا هنع تكس امع نوتكسي الو ...هتافصو هللا ءامسأ يف نوملكتي

 نم ءيش يف مالكلا بحأ ال :دمحأ مامإلا لاقو «'*50 ناسحإب مهل نوعباتلاو

 وأ ةباحصلا نعوأ وكي هلوسر نع ثيدح يف وأ هللا باتك يف ناك ام الإ كلذ

 نبا لاقو «'''« دومحم ريغ هيف مالكلا نإف كلذ ريغ امأو «ناسحإب مهل نيعباتلا

 باتكلا هب ءاج عون :ناعون ظافلألا نأ ملعي نأ ةيلكلا لوصألا نمو » : ةيميت

 يف يناربطلاو «بعشلا يف ىيقهيبلاو «ميكحلا يذمرتلاو ءرازبلاو «يسلايطلا هاور (0)

 انثدح :ىلعي وبأ لاقو » :7894 /7”:بلاطملا " ىف ظفاحلا لاقو «ىلعي وبأو ءطسوألا

 دبع و .هجولا اذه نم رازبلا هاورو «هب دحاولا دبع انثدح ليئارسإ ىبأ نبا وه قاحسإ
 دبع هيف :8 / ؟ :ىمظعألا لاقو .لوهجم دشار نب هَّللا دبع و «ىوقب سيل :دحاولا

 عمجم يفو «هفعض ىلع اوعمجأ :لاق هنأ ربلا دبع نبا نع يريصوبلا ىكح :دحاولا

 يف ينابلألا هفعضو «فيعض وهو دشار نب هّللادبع هدانسإ يفو :لاق 2188/١ :دئاوزلا

 .اًدج فيعض :لاقو ١407 :ح عماجلا فيعض

 ,3778:ح عماجلا فيعض :رظنا .ينابلألا هفعضو راجنلا نباو يناهفصألا هاور (؟)

 يف ميقلا نبا ركذو «75ح 577 ص ةيمهجلا سيبلت نايب يف هلاق «4 عوضوم » :ةيميت نبا لاق 2 0 ()
 ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا لاقو 4 هل لصأ ال هنأ 7861١-707: ١ /* : نيكلاسلا جرادم

 .؛هل لصأ الد :5857:ح

 ءدادقم نب نسحلا :ببسب عوضوم هنأب يبهذلا هنع لاقو ءراجنلا نباو بيطخلا هاور (4)

 .16ا//؟ :نازيملا ناسل :رظناو )١94067(2 : ةمجرت :لادتعالا نازيم :رظنا

 )  )5حرش يف يوغبلا هركذ السنة:١/ /18.

 87117/1١١7. :ىواتفلا عومجم نمض صالخالا ةروس ريسفت يف ةيميت نبا هركذ 61)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هلوسرو هللا هتبثأ ام تبثيف ءكلذ بجومب رقي نأ نمؤم لك ىلع بجيف «ةنسلاو

 لوقي هللا نإف ؛قح هافن وأ هللا هتبثأ يذلا ظفللاف «هلوسرو هّللا هافن ام يفنيو

 يتلا ظافلألا امأو ...ةمرح اهل ةيعرشلا ظافلألاو «ليبسلا يدهي وهو قحلا

 سيل هذهف «اهتابثإ وأ اهيفن ىلع فلسلا قفتا الو «ةنسلاو باتكلا يف تسيل

 ىنعم اهب دارأ نإف «هدارم نع رسفتسي ىتح اهتبثأ وأ اهافن نم قفاوي نأ دحأ ىلع

 مث «هركنأ لوسرلا ربخ فلاخي ىنعم اهب دارأ نإو «هب رقأ لوسرلا ربخ قفاوي
 نيب وأ اهريغب ربع لامجإ وأ هابتشا هظافلأ يف ناك نإ «يناعملا كلت نع ريبعتلا

 عازن نم اًريثك نإف ؟يعرشلا هجولاب قحلا فيرعت لصحي ثيحب ؛اهب هدارم
 («ةهبتشم ناعمو «ةعدتبم ةلمجم ظافلأ هببس سانلا (01)

 صوصنلا يف تأي مل هَّلل (قّلُخلا) ظفل نإف :لصألا اذه ةفرعم دعبو

 ركذ نإف ؟هب ديرت اذام هتبثأ نمل لوقنف ءانابثِإ الو اًيفن ال ةحيحصلا ةيعرشلا
 هنأل ىلاعت هلل تبثي الو «هيف فقوتي ظفللاو «قح ىنعملا :انلق ءاحيحص عنعم

 لاقيف (ةفصلا) ظفل ىلاعت هلل تبثي امنإو «هسفنل هتبثي مل وهو «كنم هسفنب ملعأ

 امك ظفللا يف فقوتنو ىنعملا درن انإف اًلطاب ئنعم ركذ اذإ امأو هللا تافص

 هيبشتلا ىلإ رجت ةعينش ةظفل (هللا قالخأب اوقلخت) ةلوقم نأ : ثلاثلا هجولا

 ىنعم نإف هللا تافصب هللا قالخأ اورسف اذإ مهنإف ءهل لثملا تابثإو هللاب

 مهعابتأ ةبلاطم نم هيف اوعقو ام وهو «(هللا تافصب اوفصتا) :وه مهمالك

 .مهلاوقأ يف ىتأ امك هل ليثملا تابثإو «هتافص يف عاطتسملا ردق هّللاب هبشتلاب

 ىلع اهميمعت نكمي ال هتافصو هللا قالخأب قلختلا ىوعد نأ : عبارلا هجولا

 زوجي ال ام ءامسألا نم نإف «كرشلاو رفكلا يف دبعلا عقو الإو هللا تافص لك

 )١( :ىواتفلا عومجم 1١١5-1١١/١5.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نأ ةتلتت ةريره يبأ نعف ,كلذ وحن و هلإلا و ربكتملاك «ناسنالا هب هبشتي نأ

 نمف «يرازإ ةمظعلاو «يئادر ءايربكلا : لجو زع هَّللا لاق » :لاق ِهلكَي يبنلا

 .0076 رانلا يف هتفذق امهنم اًدحاو ينعزان

 ملعلاك ءاهب فاصتالا ىلع دبعلا دمحي ام اهنم هتافص و ىلاعت هَّللا ءامسأ و

 لمكي دبعلا نأ امك ءاهوحن و ةيهلالاك هيلع مذي ام اهنم و ؛ةمكحلاو ةمحرلا و

 و ةجاحلا و راقتفالاو ةيدوبعلا يف قولخملا دبعلا لامكف ٠ اهنع هللا هزني تافصي

 ريبكلا ديمحلا وهف ءهلك اذه نع هزنم ىلاعت هَّللاو «نيملاعلا بر هلل لذلا

 يف ناسنإلا عقوت يتلا تاقالطإلا ضعب نم رذحلا بجي كلذل و «لاعتملا
 .يلمع وأ يداقتعا لالض

 : لزانملا بحاص لوق دنع كلذ نم حيحصلا فقوملا ميقلا نبا نيبيو

 توعنو «ةراهطلاو ةهازنلا :وه سدقلا» :لوقيف ©«سدقلا توعن سبلتو»

 راعتساو «هب قيلي ام توعنلا كلت نم هناحبس قحلا هسبليف «هتافص : يه سدقلا

 اهسبلي ىلاعتو هناحبس قحلا علخو «علخ تافصلا كلت نإف «سبللا ةظفل كلذل

 دحوملاف «نودحلملاو نودحوملا هيلع دراوتي عضوم اذهو «هدابع نم ءاشي نم
 يهو «هنطابو هرهاظ اهب هللا لّمج تافص وه هايإ ِهّللا هسبلأ يذلا نأ دقتعي

 .هئاطعو هلضف للح نم ةلح هدبع اسكف «اًقولخم اًدبع تّسبلأ ؛هقولخم تافص

 راص ىتح ؛هتاذ تافص نم ةعلخ هيلع علخو .هتافص سفن هاسك لوقي دحلملاو

 ,ةقاطلا ردق ىلع هلإلاب هبشتلا وه لوصولا :نولوقيو ءوه وه لب «هب اًهيبش
 كلذ يف اوورو «برلا قالخأب قلختي لب :لوقيو ىنعملا اذه فطلي مهضعبو

 ةليمجلا تافصلاب دبعتلا ريغ انهه سيلو ««هللا قالخأب اوقلخت » :الاطاب اًوثأ

 دبعلاف «هدابع نم ءاشي نمل اهقلخيو هللا اهبحي يتلا «ةلضافلا قالخألاو

 .دواد يبأل ظفللا و :25٠094٠0 ح دواد يبأ نئسو 2511١١ :ح ملسم حيحص 010



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هتاذب نئاب ىلاعتو هناحبس هّللاو «ةقولخم هتافصو «ةقولخم هتعلخو قولخم

 هيف نولحي الو مهيف لحي الو «هنوجزامي الو مهجزامي ال .هقلخ نع هتافصو

 .1(7"2كيبك اًولع كلذ نع هّللا ىلاعت

 نم هجوب اهيف صقن ال ةلماك هتافصو هللا ءامسأ نأ :سماخلا هجولا

 ال اذهو ءاهب ةطاحالا ينعت ةماع ةبلاطم يه ءاهب هبشتلاب دبعلا ةبلاطمف «هوجولا

 قلاخلا تافص نأل «قلاخلا تافصب فصتي قولخملا نإ :لاقي نأ اًدبأ زوجي

 هبشت ال هتافصف نيقولخملا تاوذ هبشي ال هتاذ نأ امك و ءاهل دح ال ةيدبأ ةيلزأ

 هبشت ال هتفص يه يتلا هتمحرو ةمحرلاب فصتي ىلاعت هّللاف «نيقولخملا تافص
 ةثداح هتمحرف قولخملا امأ «ةيدبأ ةيلزأ هللا ةمحرف «نيقولخملا ةمحر

 ال كلذلف .ىنعملا يف اًفافتا سيلو ظفللا يف قافتا اذهف «ةدودحم ةقولخم

 لذكو ءالكو اشاح برلا تافص نم ةفصب فصتي دبعلا نإ :لاقي نأ زوجب

 7 َن يِلْدِك سيل :ىلاعت لاق تافصلا رئاسو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا ةفص
 سس عم و ب

 6 لاثمألا مّن اوبرضن
 لي وي يأ

 الث : ىلاعت لاقو 1[١4:ىروشلا ةروس] «ريِصبْلا ٌعِيِمَسلَأ وهو

 .[ا/ 5 : لحنلا ةروس]

 مهبهذم عم ضراعتي هللا تافصب قلختلاب لوقلا نأ :سداسلا هجولا

 «نيرشع وأ تافص ةعبس الإ نوتبثي ال مهنأ قبس هنإف ,تافصلا يف يرعشألا

 ىلع ةلثمأ نوركذي امدنع مهو :اهنولوؤي وأ اهنوضوفي مهنإف اهادع ام امأو

 ىنعم ملعي وهف قلختلاب لوقي نمو «'"'اهوتبثأ يتلا ريغ تافص نوركذي قلختلا
 .اهب هبشتلاب بلاط امل الإو ةفصلا

 )١( جرادم السالكين:5907-70١7/7.

 الإ اًيلاغ اًمسا ركذي مل هنإف «قورزل ىنسحلا هللا ءامسأ حرش ءامسألا دصقملا باتك :رظنا (؟)
 ىلع ةلثمأ يطويسلا برض كلذكو ««...هب قلختلاو » :هرخآ يف لاقو ةفص هنم ذخأو

 دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت :رظنا .هّلل ةفصك يرعشألا بهذملا اهتبثي مل تافصب قلختلا
 .55:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 : ىلاعت هَّللا تافصب ليثمتلاو هيبشتلا ةلوقم ىلع درلا :ةيناثلا ةلأسملا

 تغلب امهم هقلخ نم دحأ هلئامي ال ىلاعت هللا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعي

 يف ال ىلاعت هللا لامك ىلإ نولصي الف لامكلا نم اوغلب امهم قلخلا نأو «هتبتر

 هب ءادتقالاو هللا ةهباشمب اورمؤي مل مهنأو «هلاعفأ يف الو هتافص يف الو هئامسأ

 وهف ؛هقالخأب قلختلاو ِهكك يبنلاب ءادتقالاب اورمأ امنإو «ةيلذاشلا معزت امك

 يذلا هجولا ىلع لعف املثم لعفن نأ :وه ِةِلَك يبنلاب يسأتلاو «هعابتأ ةودق

 وأ مرحم نم هنع ىهن وأ ءهكرت ام كرتن نأو ءبدن وأ بوجو نم «هلعف

 نوكي نأب ٍةْكَي هقالخأب قلختلاو هبادآب بدأتلا هب يسأتلا لمشي امك ءهوركم

 ةحامسو «بناجلا نيلو ءردصلا ةعس نم :ِةِلَي هقالخأب اًيسأتم «هبادآب اًيدأتم

 ءاًميلح اًروبص نوكي نأو ءهجولا طسبو .«ىذألا فكو ىدنلا لذبو «قلخلا

 كلذ ىلعو «مهل اًمصنم «هناوخإل اًدودو ءمثإلا نع اًديعب ءربلا نم اًبيرق
 .نيدلا رومأ ةفاكل لماش ءادتقاإلاو يسأتلاف

 :كلذب صوصنلا تءاج دقو

 موو هللا أوجَرَي نك نمل ٌةََسَح ةوشأ أ ىلوشو يف كَل نك دلل : ىلاعت لاق
 ريبك لصأ ةيآلا هذه » : ريثك نبا لاق [؟١1:بازحأل؟ ةروس] «اريك هَل َركَدَو َرْجألا

 كرابت هللا رمأ اذهلو «هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ يف ِِلك ِهَّللا لوسرب يسأتلا يف

 هتطبارمو هترباصمو هربص يف بازحألا موي ِةَِك يبنلاب يسأتلاب سانلا ىلاعتو

 !١ َقْيو هبر نم جرفلا هراظتناو هتدهاجمو
 هيدهب ءادتهالاو .هتعاطو هعابتا ىلع ثحلا يف ةيوبنلا صوصنلا ترتاوتو

 مكيلعف » :ةلك يبنلا لوق كلذ نمو «هيهنو هرمأ ميظعتو «هتنسب نانتسالاو

 ذجاونلاب اهيلع اوضعو اهب اوكسمت «نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب

 )١( ريثك نبا ريسفت :99/5"



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 (« ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك نإف ءرومألا تاثدحمو مكايإو (01

 تنك دّقم : ىلاعت هلوقك ءايبنألا نم هريغب يسأتلاب صوصنلا تءاج كلذكو

 وهو كي يبنلا نإ لب «[4:ةنحتمملا ةروس] دعم َنِذَلاَو َميهَيِإ ف ٌةَكَسَح ةوَسَأ

 َندَلا َكِيَلْرَأ#» : ىلاعت لاق امك ءايبنألا يدهب الإ ىسأتي نأ رمؤي مل قلخلا لمكأ

 « تيمي كرك الإ ٌرْه ْنِإ ارب ِهَِع كلقنأ هل لك ةدَتْفأ ٌمُهَدْهَي هنأ ىَدَم
 4٠١[. : ماعنألا ةروس]

 : ليثمتلاو هيبشتلا ظفل نم ةنسلا لهأ فقوم

 تافصب هبشتلا ىلإ لصي دق يلولا نأ ةيلذاشلا ة ةقيرطلا ةديقع نم نأ قبس

 الب كلذ ينعت مهصوصن نأ الإ كلذب اوحرصي مل نإو مهو ءاهيف هتلئاممو للا

 حلطصم نم نيب اًفققوم فلسلا ءاملع فقو دقو ءاهتاتش عمجو اهلمأت نمل كش

 : لطابلا نم قحلا اهنم اونيبف ليثمتلاو هيبشتلا

 وهو ءاّمصوو اًنول هلكاشتو ءيشلا هباشت ىلع لدي لصأ :وهف هيبشتلا امأف

 ةهباشم ىلع لدت اهعيمج (هبش) ةملك فيراصتو «' '!اهيبشت هبشي هّبش ردصم
 ىنعمب هدييقت عم ةغللا يف هبشلا قلطيو «"”هوجولا ضعب نم ءيشلل ءيشلا
 .مالكلا قايس نم كلذ فرعيو «ليثملا

 ليثمتلاب داري دقو «'””هوجولا لك نم ءيشلل ةهباشملا :وهف ليثمتلا امأو

 دخ ىلإ اهتابثإ يف ةغلابملا تافصلا يف ليثمتلاب دارملاو .'*”ليلق وهو هيبشتلا

 ) )1١:ح (حيحص) : :ينابلألا لاقو «(5515) ح يذمرتلا نئنس 4755.

 طيحملا سوماقلاو 26٠5 /١*:برعلا ناسلو ؛؟5”“5 /”:ةغللا سيياقم مجعم (؟)

 ١1١١. : ص

 6١. /5:ةغللا بيذهتو 26:٠4 /7١:برعلا ناسل :رظنا 9

 سيسأت ضقنو 25٠١ /١١:برعلا ناسلو 2595/0 :ةغللا سيياقم مجعم :رظنا (5)

 .1ا/ا/ :١/ ةيمهجلا

 .5195/6:ةغللا سيياقم مجبعم (6)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .نيقولخملا تافصب اهتيوست

 ءيشلل ءيشلا ةهباشم يف كارتشا ةغللا يف لثملاو هبشلا ظفل نيب نأ نيبتف

 .هوجولا عيمج يف ةهباشملا نوكت نأب ليثمتلا فلتخيو ء؛هوجولا ضعب نم
 ام امهدحأب داري ةنيرقلاو دييقتلا عم ناك نإو «قالطالا دنع فلتخي امهانعمف

 هيفن ىلع ميركلا نآرقلا لد دق ليثمتلا نأ :امهنيب قورفلا نمو «'''رخآلاب داري
 ١١[« :ىروشلا ةروس] «ريِصبْل ُميِعَسلَأ َوُهَو ع ودك سيل : ىلاعت هلوق يف

 مالك يف درو دقو «تابثإ وأ يفنب ةنسلا وأ نآرقلا هل ضرعتي ملف هيبشتلا امأ

 : "'”يفنملا ليثمتلا هب اودارأو «همذو هيفن فلسلا

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ بير الف (ةهبشملا) ظفل امأو » :ةيميت نبا لاق

 نوقفتم مهريغو دمحأو ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام باحصأ نم ثيدحلاو

 نوهبشي نيذلا "”ةهبشملا مذ ىلعو «قلخلا ةلئامم نع ىلاعت هللا هيزنت ىلع

 يف الو هتاذ يف ال ءيش هلثمك سيل هللا نأ ىلع نوقفتمو «هقلخ تافصب هتافص

 فصو اامب هللا نوفصي : مهنأ اهتمئأو ةمألا فلس ةقيرطو «هلاعفأ يف الو هتافص

 الو فيبكت الو «ليطعت الو فيرحت ريغ نم :هلوسر هب هفصو امبو ءهسفن هب

 ةلئامم ىفنو «تافصلا تابثإ «ليطعت الب هيزنتو «ليثمت الب تابثإ «ليثمت
 در اذهف [١١:ىروشلا ةروس] 4س 503 سيل :ىلاعت لاق «تاقولخملا

 .'*!ةلطعملا ىلع در [١١:ىروشلا ةروس] « ريل ٌعيِمَسلا ٌوُهَوظ «ةلثمملا ىلع

 .167؟ /5 :ىواتفلا عومجمو 27/7: حيحصلا باوجلا :رظنا )١(

 .70 :ص سيردإ نب رباجل اهنم ةنسلا لهأ فقومو هيبشتلا ةلاقم :رظنا ()
1 

 فئنص : نافنص مهو .هقلخب هللا اوهبش نيذلا مهو ؛ةددعتم قرفو فئاوطل مسا :ةهبشملا (*)

 :اهنم ةدع قرف مهو «هريغ تافصب هتافص اوهبش فنصو ؛هريغ تاذب يرابلا تاذ اوهبش

 قرفلا نيب قرفلا :رظنا .اهريغو ةيلولحلاو «ةيباطخلاو «ةيريغملاو «ةينايبلاو «ةيئبسلا
 .49-97 /١:لحنلاو للملاو 7١5« : ص

 .ةلزتعملاو ةيمهجلاك اهضعب وأ هَّللا تافص يفنت ةفئاط لك ىلع قلطي مسا :ةلطعملا (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هزنم ىلاعتو هناحبس هللا نأ :امهدحأ : نيلصأ ىلع ىنبم تافصلا يف مهلوقف

 : يناثلاو «كلذ ريغو لهجلاو زجعلاو مونلاو ةنسلاك ءاًقلطم صقنلا تافص نع

 نم هل امب صاصتخالا هجو ىلع اهيف صقن ال يتلا لامكلا تافصب فصتم هنأ

 ."'"( تافصلا نم ءيش يف تاقولخملا نم ءيش هلثامي الف «تافصلا

 هيف لعف وأ لوق وأ داقتعا لك :وه ةنسلا لهأ دنع يفنملا هيبشتلاو :تلق

 قولخملا ءاطعإ وأ «"”ههتافصو هقلخ تاوذب هتافصو هتاذ يف ىلاعت هللا هيبشت

 ."”لاعفألاو تافصلا نم كيو قلاخلاب صاخ وه ام

 _ باتكلا يف هل ةتباثل للا تافص يفن ةنسلا لحأ دنع يفنملا هيبتلا سيو

 نب قاحسإ كلذ نيب دقو ؛ هيبشتلا يفن يف ةلطعملا حاطصم اذه نإف. ةنسلاو

 عمس وأ «يدي لثم وأ «يديك دي :لاق اذإ هيبشتلا نوكي امنإ» :لاقف' "هيوهار

 عمسو دي :ىلاعت هللا لاق امك لاق اذإ امأ «هيبشت اذهف «يعمس لثم وأ « يعمسك

 هدنع اهيبشت نوكي ال اذهف عمسك الو عمس لثم لوقي الو ؛فيك لوقي الو ءرصبو

 0 :ىروشلا ةروس] #ريِصبْل ٌعيِمَسْلأ وه هو 0 ىَش وي سيل : ىلاعت لاق

 )١( /؟ :ةنسلا جاهنم 0717-0177,

 :ضراعتلا ءردو 5954-2595 /؟ : ةنسلا جاهنمو 75-275 /5 :ىواتفلا عومجم :رظنا ()

 خيشلل ةديقعلا يف لئاسر نمض ةيومحلا صيخلتب ةيربلا بر حتفو لالا /الو 1/4:

 .06: ص نيميثعلا حلاص دمحم

 ءردو 69485/5-20945:ةنسلا جاهنمو 177/17 10-235 /5 :ىواتفلا عومجم :رظنا (9)

 صيخلتب ةيربلا بر حتفو 27” /؟:نافهللا ةثاغإو 2777 /)و 2١55/5 :ضراعتلا

 .008 : ص نيميثعلا حلاص دمحم خيشلل ةديقعلا يف لئاسر نمض ةيومحلا

 «يزورملا يلظنحلا رطم نب ميهاربإ نب دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ دمحم وبأ :وه (4)
 بيذهتلا بيرقت :رظنا «ه1778:ةلس يفوت «دهتجم ظفاح ةقث مامإ «هيوهار نباب فورعملا

 19٠. /١:بيذهتلا بيذهتو «44:ص

 شويجلا عامتجا يف ميقلا نبا هركذو 20١/7 :ةاكزلا باتك يف هنئس يف يذمرتلا هركذ (5)

 .45:ص ةيمالسالا



 « دقن و ضرع » ةئيلذاشلا

 نيبتي هنإف «ىلاعت هَّللا نع ىفني امهيأو ليثمتلاو هيبشتلا حاطصم نيبت اذإو

 نأ ةنسلا لهأ نم نوققحملا نيب دقف «هيبشتلا يف سبللا يف سانلا عوقو ببس

 لعف امك هررقو هب لاق نمم ءاوس ىلاعت هللا تافص يف هيبشتلا مهوت نم لك
 لصأف «ةلطعملل لصح امك ليطعتلا ىلإ هنم ّرفو هيف عقو نمم وأ «ةهبشملا

 قلاخلا تافص نيب ماعلا ىنعملاو ظفللا يف قافتالا هلعج نم حجتان هئطخ

 نيقولخملا تافصل ةهباشمو ةلثامم قلاخلا تافص نوكت نأل اًبجوم قولخملاو

 ردقلاو «قولخملاو قلاخلا تافص نيب كرتشملا ردقلا نيب مهزييمت مدع ببسب

 ةهبشملا نم لك ربتعا ثيح كلذ يف مهولاو بارطضالا لصحف ءامهنيب زيمملا

 اذه يف تباث هنيعب وه ىلكلا قلطملا اهامسم نوكي ةماعلا ءامسألا نأ ةلطعملاو

 اوررقف ءاّيلك اًقلطم نوكي نهذلا جراخ دجوي ام نأو «نيعملا اذهو نيعملا

 نأ يضتقي قولخملاو قلاخلا نيب تافصلاو ءامسألا ىمسم يف قافتالا نأ كلذب

 .دبعلل نوكي ام هنيعب وه برلل يذلا نوكي

 «برلا دبعلا هيف لثامي هجو ىلع كرتشملا ردقلا اذه اوتبثأ ةهبشملاف

 ةلطعملاو «ءصوصنلا ةلالد ىضتقم وه هيبشتلا يف مهبهذم نأ اومعز كلذلو

 .''"ليطعتلا يف اوعقوف هومهوت يذلا هيبشتلا نم ابره كرتشملا ردقلا اوفن
 ةقيقحلا ناسلب مهملكت دنع ةيفوصلا قرفلا نم مهقفاو نمو ةيلذاشلاف

 هَّللا ةهباشم ىلإ مهتافص لصت نأ ىلإ نوعسيو «كرتشملا ردقلا اذه ىلإ نورظني

 .مهنم ةصاخلل هنوتبثي يذلا لامكلا مهل لصحي ىتح هتلثاممو

 ملكت نم رثكأ نمو «ةريطخلا ةلأسملا هذه نايب يف فلسلا ءاملع متها دقو

 .ىلاعت هللا امهمحر ميقلا نباو ةيميت نبا ةلأسملا هذه يف

 ةديقعلا حرشو ١/ ١149-2160 : دئاوفلا عئادبو 7١-207١17 /6* : ىراتفلا عومجم :رظنا )010

 ”١١7-٠١5., 2ص ةيواحطلا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 امف «لامجإ هيف ظفل هيبشتلا ظفل نأ ءالؤه لالض لصأو » :ةيميت نبا لاق

 قفتملا كرتشملا كلذ نكلو «نائيشلا هيف قفتي كرتشم ردق امهنيبو الإ نيئيش نم

 بلاغلا لب «هيف امهلئامت بجي الو «نهذلا يف لب جراخلا يف نوكي ال هيلع

 يح :نيقولخملا نع تلق اذإ تنأف «كرتشملا ردقلا كلذ يف ءايشألا لضافت

 ملعلاو ةايحلا يف نيئيشلا لثامت مزلي مل «ريدقو ريدقو «ميلعو ميلعو «يحو

 هملعو رخآلا ةايح سفن هتردقو هملعو امهدحأ ةايح نوكت نأ مزلي الو «ةردقلاو

 انه نمو «نهذلا نع جراخلا يف دوجوم يف نيكرتشم انوكي نأ الو «هتردقو

 ةعيرذ كلذ اولعجو هللا نع هيفن بجي يذلا هيبشتلا ىمسمب لاهجلا ءالؤه لض

 ءاّمنص دبعي هبشملاو «ميسجتلا نم رش ليطعتلاو «ءضحملا ليطعتلا ىلإ
 عضوملا اذه قيقحتو ...ىمعأ لطعملاو «ىشعأ لثمملاو ءاّمدع دبعي لطعملاو

 هللا نع هيفنب باتكلا قطن دقف : ليثمتلا امأ «ليثمتلاو هيبشتلا ىنعم يف مالكلاب

 ([١١:ىروشلا ةروس] «ت ولدك سيل : ىلاعت هلوقك ؛عضوم ريغ يف

 ةروس] «ذحأ اوفك مل كَ ملول 10[2 :ميرم ةروسآ] ايس أ ٌملعَت له

 217( ع4: صالخإلا

 :هيبشتلا عاونأ

 : ناعون سانلا هيف لض يذلا هيبشتلا

 هتاذ يف هلل تبثي نأ :هانعمو :قولخملاب قلاخلا هيبشت :لوألا عونلا

 لوق وأ «مدو محلو مسج هّللا نإ : لوق لثم .نيقولخملل تبثي ام لثم هتافصو

 هللا نإ : دوهيلا لوق لثم اذهو ؛ كلذ وحنو نيقولخملا يديأ لثم هّللا دي : هبشملا

 ا""ضرألاو تاوامسلا قلخ امل بعت هنإ وأ «ليخب هنإ وأ «ريقف

 - :نافهللا ةثاغإو 7514-2797 /7 :ةنسلا جاهنمو 5-20 /5 :ىواتفلا عومجم :رظنا (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا |

 ءيش قولخملل تبثي نأ :هانعمو :قلاخلاب قولخملا هيبشت : يناثلا عونلا

 يف عقو نممو :تافصلاو قوقحلاو لاعفألا نم لجو زع قلاخلا هب صتخي امم

 اتافص مهل نأ مهخياشمو مهتمثأل نوعدي مهنإف ؛ةيفوصلا هيبشتلا نم عونلا اذه

 هللا تافص نم اهريغو ةردقلا لامكو ملعلا لامك نم هللا تافص براقت ةلماك

 هبشتلا يف بيغرتلا هيف دجتو الإ اًيفوص اًباتك دجت نأ لق كلذ ببسبو , ىلاعت

 ةرابعلا يف اوفطلتو «ةعينشلا ةظفللا هذه اولدب مهنكل «ىلاعت هللا تافصب

 .هّللا قالخأب قلختلا :اولاقف

 : قلاخلاب قولخملا هيبشت يف ةيفوصلا عوقو

 ةيفوصلا مه ةمألا هذه نم قلاخلاب قولخملا هيبشت يف عقو نم رثكأ

 «تافصلاو ةيهولألاو ةيبوبرلا يف ىلاعت هّللاب اوكرشأ نيذلا «ةيروبقلا
 لامكو ؛ملعلا لامك نم تافصلا نم قلاخلا صخي ام قولخملا مهئاطعإب

 ءاعدلا قيلعت بجوي يذلا «عنملاو ءاطعلاو ءرضلاو عفنلا كلمو «ةردقلا

 دقف اهنم اًئيش فرص نم يذلا «تادابعلا نم اهريغو لكوتلاو ءاجرلاو فوخلاو
 . كيو هل اًهيبشو اكيرش ىلاعت هلل لعج

 : يلذاشلا يريصوبلا لوقي كلذ يفو

 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس هب ذولأ نم يل ام قلخلا مركأ اب

 '"'ملقلاو حوللا مولع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف
 عرشلا ءانتعاو قلاخلاب قولخملا هيبشت ةعانش نايب يف ميقلا نبا ضافأ دقو

 اذه يف هريغ لوق ركذ نع ينغي امب كلذ ىلع ةلدألا ركذو ءهنم ريذحتلاب

 ةدابعلا يف قلاخلاب قولخملا نوهبشي نيذلا مه ةهبشملا نأ نيبف «لاجملا

0 

 وال

 لئاسر نمض ةيربلا بر حتفو 2771720157-١7١:ص ةيواحطلا ةديقعلا حرشو 27/7

 .65- 2600 :نيميثع نبال ةديقعلا ىف

 .77١”:ص يريصوبلا ناويد (1)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هنيب كيرشتلاو «هب ةثاغتسالاو ...هل رذنلاو ءهب فلحلاو ءعوضخلاو ميظعتلاو

 اذهو «كيلعو هللا ىلع لكتم انأو «تنأو هللا الإ يل سيل : مهلوق يف هّللا نيبو
 هلل اذهو «تتشو هَّللا ءاش امو «ءكبسحو هللا بسح يف انأو «كنمو هللا نم

 ."”كلذ لاثمأو ءكلو

 هؤاطعإو «قولخملا يف ولغلا مانصألا ةدابع بابسأ نم » :ميقلا نبا لاق

 وه اذهو «هناحبس هّللاب هوهبشو ةيهلإلا نم ظح هيف لعج ىتح «هتلزنم قوف
 هبتك .لزنأو «هلسر ثعبو «هناحبس هَّللا هلطبأ يذلا ممألا يف عقاولا هيبشتلا

 اًدنو «هل الثم هريغ لعجي نأ يهنيو يفني هناحبس وهف «هلهأ ىلع درلاو ؛هراكنإب

 هتلعج ةمأ ةفورعملا ممألا يف سيل ذإ «هريغب وه هبشي نأ ال ؛هل اًهبشو ءهل

 هب تهبشو ءالصأ قولخملا تلعجف «هتاقولخم نم ءيشل اًلثم هناحبس

 وه لوألا امنإو «مدآ ينب فئاوط نم ةفئاط يف فرعي ال اذهف «قلاخلا

 هوهبش ىتح «هنوبحيو هنومظعي نميف اًولغ «كرشلا لهأ فئاوط يف فورعملا
 ةهلآلا لعج اوركنأو «هلإ هنأ اوحرص لب «ةيهلالا صئاصخ هوطعأو «قلاخلاب

 .هل دجسيو مظعيو «فاخيو ىجري «دوبعم هلإ هنأب اوحرصو ...اًدحاو اّهلإ

 يتلا «ةدابعلا صئاصخ نم كلذ ريغ ىلإ «نيبارقلا هل برقتو «همساب فلحيو

 نإو «هناحبس للاب هدوبعمو ههلال هبشم وهف كرشم لكف «ىلاعت هلل الإ يغبنت ال
 .7(هجو لك نم هب ههبشي مل

 ةلدألا ركذ و «ىلاعت هللا تافص يف ةهبشملا بهذم نم ةنسلا لهأ فقوم

 : قلاخلاب قولخملا ةهباشم يفن ىلع
 دعب تافصلاو ءامسألا ديحوت يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دصاقم مهأ نم

 ىلع اولدتساو «ليثمتلاو هيبشتلا نع َكْنو قلاخلا هيزنت هتافصو هللا ءامسأ تابثإ

 ) )1١/؟ :نافهللا ةثاغإ :رظنا 11-756 57.

 /؟:نافهللا ةثاغإ (؟) 714-757 7,



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نأ لاطبإ نم ءولمم نآرقلاو » :ميقلا نبا لاق «ةيلقعلاو ةيعمسلا ةلدألاب كلذ

 دصق يذلا وه اذهف .هلثامي وأ ىلاعت برلا هبشي ام تاقولخملا يف نوكي

 (07)(هريغ ىلاعت هّللاب نولداعلا نوهبشملاو نوكرشملا هيلع امل الاطبإ نآرقلاب

 نيب ةلثامملاو ةهباشملا ىوعد لاطبإ يف هريغو ميقلا نبا اهركذ يتلا ةلدألا نمو

 : ةيلاتلا صوصنلا «كلذ يف عمطلا وأ ؛هقلخ نيبو هّللا

 ةروس] «ريِصبلا ٌعيِمَسلأ وهو وش هلت سيل :ىلاعت لاق ١-

 هيبشتلا نع ىلاعت هَ هللا هيزنت ىلع تايآلا مظعأ نم ةيآلا هذهف [١١:ىروشلا

 .ىلاعت هّلل لامكلا تافص تابثإو «ليثمتلاو

 .[؟؟ :ةرقبلا ةروس] «َوُمَلَمَت ْمّتنَأَو اًداَدنأ ون اوُلَمَجَج الّقإ» : ىلاعت لاقو - ١

 هلأ بشك يوب اًداَدَك هَل نود نم ُدِحَّتَي نم ٍساَّنلأ رووا : ىلاعت لاقو -
 [170 :ةرقبلا ةروس] دن اح دس [َوُنَماَء َنِدَلَأَو

 و ٍتّلظلا َلَمَجَو ٌصْرَأْلاَو ٍتَوَمَيلَأ َّقَلَح ىِذَّلَأ ِهّلِل ُدَمَحْلَأ#»© : ىلاعت لاقو - ؛

 ل نولعجيف هريغ هب نولدعي يأ [١:ماعنألا ةروس] تندمي مير أوُرَصَك نذل مث
 .اًهبشو الدع هقلخ نم

 : مهتهلال رانلا يف نولوقي مهنإ نيهبشملا ءالؤه نع ىلاعت هلوق هلثمو -0

 ء[ةم- قالا ءارعشلا ةروس] َنيِملمْلا برب م وش ذإ 09 نيم ٍلكَص ىنَل انك نإ هلت

 هقلخ نم اًلدعو اًبش هلل اولعج ذإ هنيبأو لالضلا مظعأ يف اوناك مهنأ اوفرتعاف

 .ميظعتلاو ةدابعلا يف هب مهووس

 ُرلََت له ٌءيَدموِل ٌريطضأو هذبعأف اَمْهَتِيَي امو ٍضرالاو ٍتوَّسلا ٌبّر» : ىلاعت لاقو -5

 .[16 :ميرم ةروس] يمس مل

 كِلْمي ال اَم هَّسَأ نود نم َنوُدِ دعو #9 :ىلاعت لاقو -ا/

 ةعو
 رس

 و7-0 لل كا 2

 نَم اقزر مهل كلمي

 .7"7؟6 /؟ :نافهللا ةثاغإ )1١(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لآ "ا رس

 .[07 17-4: لحنلا ةروس] «َّلاَتم لآ هِي أوبِرْبَك الق © َنوُعيِطَسَس الو انيس ٍضْرَأْلَاَو

 وه «[4:صالخإلا ةروس] «دحأ وفك ردك مل كي ملول : ىلاعت لاقو -8

 ...هناحبس قلاخلل هتلئاممو هتأفاكم قولخملا نع بلس

 يذلا هيبشتلا اذه لاطبإ يف ةريثكلا صوصنلا تءاج دقف ةنسلا امأو -9

 قولخمل دحأ دجسي نأ ِةِكك يبنلا ىهن اذهلو ءايهنو اًيفن هناحبس هللا هلطبأ
 هيلع ذختي وأ ©" ربق ىلإ يلصي وأ ,"هلثم قولخمب فلحي وأ :2”هلثم

 نم اًرذح «كلذ وحنو «'*”نالف ءاشو هللا ءاش ام : لئاقلا لوقي وأ ...''![ًدجسم

 .كرشلا لصأ وه يذلا هيبشتلا اذه

 تايآلا نم قبس امل اًديكأت ةنسلا لهأ اهدروأ دقف ةيلقعلا ةلدألا امأو -

 :كلذ نمو «ثيداحألاو

 مهتافصو نيقولخملا تاوذل هتافصو هتاذ يف الثامم هل ناك ول ىلاعت هنأ -

 .هل بجي ام هل بجيو ءرخآلا ىلع زوجي ام امهنم لك ىلع زوجي نأ مزلل
 كلذو «ضقانتلا ىلإ يدؤي هنأل ءالقع عنتمم اذهو هيلع عنتمي ام هيلع عنتميو

 ققحم لاقو «5817 :ح عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعضو 27١5٠ :ح دواد يبأ ننس )١(

 .هقرط عومجمب حيحص :ىيفيفع دمحم 257١/7 :نافهللا ةثاغإ بتك

 يف ملسمو 2755417:ح «مكئابآب اوفلحت ال» :رمع نبا ثيدح نم يراخبلا هجرخأ (؟)

 روبقلا ىلع اوسلجت ال يي هللا لوسر لاق لاق يونغلا دئرم يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ ()

 ا ح (اهيلإ | اولصت الو

 تام يذلا هضرم ىف : : لاق ِدِْكُو يبنلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم يراخبلا هجرخأ 2

 ملسم حيحصو « 1750 :ح «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ِهَّللا نعل ” : هيف

 ,.050و 5591:

 ءاشو هللا ءاش ام اولوقت ال ١ :لاق ِهْللَي يبنلا نع ةفيذح ثيدح نم هئئس يف دواد وبأ هجرخأ (5)

 894/0 :دمحأ مامإلا دنسمو «٠448:ح «نالف ءاش مث هللا ءاش ام اولوق نكلو «نالف
 ,ال2 0ك : ح عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ,«,2 0 0



 « دقد و ضرع » ةيلذاشلا

 .''"...مدقلا بجاوب سيل «مدقلا بجاو قولخملاو قلاخلا نم لك نوكي نأب

 هللا نإف ؛تاذلا يف لوقلاك تافصلا يف لوقلا نأ :ةيلقعلا ةلدألا نمو -

 هل تناك نإف «هلاعفأ يف الو «هتافص يف الو .هتاذ يف ال ءيش هلثمك سيل ىلاعت

 رئاس لئامت ال ةيقيقح تافصب ةفصتم تاذلاف تاوذلا لثامت ال ةقيقح

 ."”تاوذلا

 بوجوو ليثمتلاو هيبشتلا ةلوقم ىلع راكناإلا يف فلسلا لاوقأ امأو ١-

 .هقلخ نم ءايشألا نم اًئيش هبشي ال ) : ةفينح وبأ لاق : ةريثك يهف اهنم هّللا هيزنت

 تافص فالخب اهلك هتافصو» :لاق مث "”"«هقلخ نم ءيش ههبشي الو
 ال عمسيو ءانتيؤرك ال ىريو ءانتردقك ال ردقيو ءانملعك ال ملعي «نيقولخملا

 «تافصلا هذه تشنو) : يعفاشلا لاقو 0( انمالكك ال ملكتيو .انعمسك

 ” ىَت ولدك سيل :لاقف «هيبشتلا هسفن نع وه يفن امك «هيبشتلا هنع يفننو

 . هغلبت ال : "'”يواحطلا لاقو «*11[١6:ىروشلا ةروس] # ريصبلأ عمل وهو

 ."”( مانألا هبشي الو «ماهفألا هكردت الو «ماهوألا

 تافصل يلجتو رهظم نوكلا نأب ةيلذاشلا لوق وهو :يناثلا هجولا نالطب

 بيرقتو 2410/7/7” :ىواتفلا عومجمو 2184-1417 /11١1-118. /5 :ةنسلا جاهنم :رظنا )1١(

 .١٠ا/:ص ةيرمدتلا

 .؟١١: ص ةيواحطلا حرشو 2756 /” :ىواتفلا عومجم نمض ةيرمدتلا ةلاسرلا :رظنا (؟)

 .77 : ص ىلثملا دعاوقلاو 7١« : ص يطيقنشلل تافصلاو ءامسألا تايآل تاساردو جهنمو

 ١. 4 :ص يراقلا يلع الملا حرشب ربكألا هقفلا (*)

 .45 :ص يراقلا يلع الملا حرشب ربكألا هقفلا (4)

 518/١7. :يرابلا حتف :رظنا (60)

 ظفاحلا ءرفعج وبأ ,ءيرصملا يرجحلا يدزألا يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ :وه 000

 :رظنا .(ه١771) ةنس يفوت ء«اّتبث ةقث ناكو ءرصمب ةيفنحلا ةسائر هيلإ تهتنا ؛ريبكلا

 ١/١6. :ةياهنلاو ةيادبلاو 77/١6« : ريسلا

 ٠0 ةيواحطلا حرش ص:١١9-17١.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ىلاعت هّللا

 لوقلا سفن وه ىلاعت هللا تافصل يلجتو رهظم وه هلك نوكلا نأب لوقلا

 نيدلا نم مولعملا نمو «لقتسم ثحب كلذل يتأيسو ءدوجولا ةدحوب

 نئاب هشرع ىلع وتسم ىلاعت هللا نأ دقتعي نأ ملسم لك ىلع بجي هنأ ةرورضلاب
 نم دحأ هب دحتي وأ .هقلخ نم دحأب دحتي وأ لحي نأ نع هزنم .هقلخ نم

 دن هل سيل ءدحأ اوفك هل نكي ملو «دلوي ملو دلي مل دمص درف وهف «تاقولخملا
 نورقتفم مهلك قلخلاو «هتاذب ينغ «هقلخ نم يمس الو ريظن الو ليثم الو
20 

 .ةديقعلا هذه لاطبإ يف عسوم ثحب يتأيس 2031



 يلج جدال رج
 ىصسموز») ن١ سس

 يياييايي . رن تحمي جادا تنام



- 

 : يالا ثحبملا

 هدو لوسرلا يف مهتديقع

 .ةيالولاو ةونلا نيبو اهتيب قرفلاو 3 ةلاسرلا ةلزنم :لوألا بلطملا ال |

 .ةيدمحملا ةقيقحلا : يناثلا بلطملا ال

 .هلك لوسرلا يف مهولغ :ثلاثلا بلطملا ان

 .ٍةَْك لوسرلا يف ةيلذاشلا ةديقع دقن : عبارلا بلطملا ل



 خت

 ىلع ) ير ىج
 ىصسموزد) ند> سكس

 ايياييايب رن ون كامل 21 211-71



 َيَرج١ يح 3
 ىسموز»» 2 سد

 وج هدب حج و وأ ج

 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : لوألا بلطملا

 .ةيالولاو ةوبنلا نيبو اهنيب قفرفلاو « ةلاسرلا ةلزنم

 :ةلاسرلا ةلزنم :الوأ

 سانلا رمأو «عئارشو تالاسرب (مالسلا مهيلع) لسرلا ىلاعت هللا لسرأ

 لع َلِزنأ آمَو اَنَمِْلَع َلْزَنَأ آم همي اَنَماَ َلُقم : ىلاعت لاق ءهلك كلذب ناميإلاب

 نم تروي ىَسِعو ئسوم قو آمَو ٍلاَبْسَأْلاَو تبوُهَعَيَو َّقَحْسِإَو ٌليَِمَسِإَ ميِهْربِإ

 هذهو «[84:نارمع لآ ةروس] 4َنوُمِلْسَم هَل ٌنَحَنَو ْمُهْنَم رثحأ ّنْيَب فرن ال ْمِهّيَ

 : ىلاعت لاق . مهنوؤش عيمج يف سانلا ةيادهل تءاج عئارشلاو تاللاسرلا

 انو هئلعَج نكلو حسب 0 جز َكِيَدَكَو»
 ل[ ىررشلا ةروس) 4ٍ يق رص َْلِإ 5 عيال نإ يا ني هم نم ءدي ىو

 ٍتاَمْلظلا ترم َكَمْوَق يأ ن 0 نوم اًنلسسَرَأ َدَقِلَوإم : ىلاعت لاقو

 .[15 : ميهاربإ ةروس] «ٍروُنلأ ل ىلإ

 كانه دجن «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع لسرلاو ةلاسرلا ةلزنم ةفرعم اندرأ اذإو

 لك يف ةيادهلا اهيف ىرتو ةلاسرلا مظعت صوصن كانهف «ءصوصنلا نم نيعون
 كانهو ءرشبلا لك ىلع مهيدهو مهملع يف لسرلا مدقتو «ةايحلا نوؤش

 ,رهاظلا ملعلاو عئارشلاب تءاج امنإ تالاسرلا نأ اهنم ذخؤي ىرخأ صوصن

 عئارشلا هذه قوف مهف قلخلا صاوخ امأ «سانلا ماوعل يه امنإ رومألا هذهو

 اهب اوصتخا يتلا مولعلا اهنم نوقتسي ىرخأ رداصم مهلف ءاهنم ىلعأ مهتبترمو

 .قلخلا لوقع اهعست ال يتلا «قئاقحلا مولع يهو

 : لسرلاو ةلاسرلل ميظعت اهيف يتلا صوصنلا :لوألا عونلا

 :هتمعن مامتإ دارأ امل ىلاعتو هناحبس هَّللا نأ ملعاف » : هللا ءاطع نبا لاق
 .هتفرعم دوجوب دابعلا ىلع نمي نأ ميظعلا هلضف ىضتقاو «هتمحر ضيف ةضافإو



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ءايبنألا لعج «هتيبوبر نم ىقلتلا نع دابعلا مومع لوقع زجع هناحبس ملعو

 مهيف عدوأ امب هنم نوقلتي «هتيهولأ نم دري ام لوبقل ماتلا دادعتسالا مهل لسرلاو

 خزارب مهف ءهتيدحأ ىلع دابعلل اًممج ءهنع نوقليو «هتيصوصخ رس نم
 ."0(ةافصم ةنمو «ةادهم ةمحر «رارسألا نداعمو «راونألا

 دنع هدعاوق ىلع هئارجإو «نيدلا لوصأ قيقحت نم دب الف :قورز لاقو

 ةوبنلا بناج يف دقتعي ام : يناثلا ...: ةثالث داقتعالا لصفو ...نيدتهملا ةمئألا

 عم ءاهلامكب قيلي ال لاحو لمعو ملع لك نع اههيزنتو ءاهتابثإ الإ سيلو

 يبنلا قح يف ةبيجع نبا لاقو «'' "© صقنملا هجولا يفن دعب « لكشأ ام ضيوفت
 : لئاقلا لاق امك «دعبأو درط هباب ريغ نم هيلع لوخدلا مار نمف » : كي

 لخدي ال كريغ نم هافاو ئرما يأ هّللا باب تنأو

 انيبنو «هيلإ لوصولا ىلإ قرطلا نيبتو هللا ىلإ وعدت اهلك لسرلا تناكف
 : ميهاربإ يكز دمحم لاقو «'"52قحلا قرط ىلإ مهنم برقأ وه ٍةلك دمحم
 :اهمهأو ءرومألا يلاعمو «قالخألا مراكم :لسرلا قح يف بجاولا )

 هذه دادضأ :مهيلع ليحتسملاو «ةناطفلاو غيلبتلاو «ةنامألاو «قدصلا

 ضراعتت ال يتلا ةيرشبلا ضارعألا : مهقح يف زئاجلاو «ةصاخ عبرألا تافصلا

 يعسلاو ضرملاو جاوزلاو يشملاو مونلاو برشلاو لكألاك «ةوبنلا لئاضف عم
 ,(©0 قزرلا ىلع

 .1؟ : ص ننملا فئاطل :رظناو .55:ص نئنملا فئاطل ()

 .1-١6:ص قورزل يناوريقلا ديز نبا ةلاسر حرش :رظناو .15 :فوصتلا دعاوق ()

 : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يمتاحلا يبرع نبا ةالص حرش ()

 .ع0ل-65

 حنملا يف هويلع نبا مالك اًدج هنم بيرقو 75-270 :مالسإلا يف دئاقعلا ةصالخ (5)

 1557-2١55 :ص ىناهربلا ديعس دمحم هللاب فراعلا : باتك كلذكو «6-50ه7 : ةيسدقلا

 / .18:ص يمشاهلا دمحمل ةئسلا لهأ ةديقعو



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 بانجل ميظعت اهيف يتلا ةيلذاشلا خويش نع ةدراولا صوصنلا ضعب هذه

 هعابتا لضفو د يبنلل ميظعت اهيفو كي يبنلا هب ىتأ يذلا عرشلاو ةلاسرلا

 بابلا اذه يف مهتقيرط تناكل يه الإ بابلا يف تأي مل ولو «قح صوصن يهو
 ىلع لدتو «صوصنلا هذه لطبت صوصن كانه دجن ثحبلا دنع نكل «ةميلس

 رهاظلا ناسل :نيناسلب نوملكتي مهنأ ىلع لدي امم «هيلع تلد ام فالخ

 .ةلاسرلا بناجل صقنتملا نطابلا ناسلو ةلاسرلل مظعملا

 : لسرلاو ةلاسرلل صقنت اهيف يتلا صوصنلا : يناثلا عونلا

 لسرلاو تالاسرلا صقنت يف مهنع ةحيرص صوصن درت نأ نكمي ال ةيادب
 مهلاوقأ ربس نم هفرعي صقنتلا اذه نكلو «مهوذبنف سانلا دنع مهلالظ نابل الإو

 :اهنم «ةدع هجوأ نم رهظي صقنتلا اذهو «ىرخألا مهدئاقع عم اهطبرو

 : ءايبنألل هتقلخ لصأ يف ناسنإلا ةهباشم :لوألا هجولا

 «لماك رداق ملاع لوألا هلصأو هتعيبطب ناسنإلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تربتعا

 لصحي ام ةيادهلاو مولعلا نم هل لصح ةضايرلاو ةدهاجملا فاضأ اذإف

 : لسرلل

 ةوبنلا رسل هنايب دنع ةبيجع نبا لوق مهلاوقأ نم كلذ ىلع دهشي اممو

 رس ةيهولألل : لهس لاق » : يرتستلا لهس مالكل اًحراش لوقيف ءاهنم ضرغلاو

 رس ملعللو «ملِعلا لطبل فشكنا ول رس تاوبنللو «تاوبنلا تلطبل فشكنا ول
 .ماكحألا تلطبل فشكنا ول

 ءاهعم ءايشألل دوجو ال لب ءاهب اهروهظو «ءايشألاب اهمايق وه ةيهولألا رسف
 تلطبلو «ةيدوبعلاو ةدابعلا نع اونغتسال سانلا عيمجل رسلا اذه فشكتا ولف

 اذه روهظ دنعو «ةيدوبعلا بادآو ةدابعلا نايبل يه امنإ ةوبنلا ذإ «ةوبنلا ماكحأ

 هللا نيب باجحلا لدس وه تاوبنلا رسو...يحولا يقلت نع ءانغتسالا عقي رسلا

 اذه فشكنا ولف «ةوبنلا ةطساوب ملعلا يقلت ىلإ سانلا رقتفي ىتح «هدابعو



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ريغ نم اهنودب اًفشك ذئنيح هيّقلتل ءةوبنلا نع ءانغتسالا عقول باجحلا
 قلخلل تاءوبنلا رارسأ تفشكنا ول» :لاق رخآ عضوم ىفو 07( فّلكت

 .مهنطاوب يف اًنماك ناك يذلا يهلإلا ملعلا روهظل .ءاملع مهلك اوراصل

 ."""( ءايبنألا نم ملعلا يقلت نع نونغتسيف

 يناسنإلا درفلا اذه نإ) :ينانبلا ركب يبأ مالك مالكلا اذه نم بيرقو

 تادادعتسالا لامكب هأيه املو «مركملا اهنيع ناسنإو «مظنملا اهدقع ةرهوج

 ةلمج نم ناكو ...ةيلفسلاو ةيولعلا ملاوعلا حور هلعجو «ةيبوبرلا رارسأ هلمح

 ملاع ىلإ ةردقلا ملاع نم لهتسا امل هنأ :ناسنإلا اهيلع يتلا تالامكلا

 ةيلزألا ةفص راونأب اًقطان «ةيبوبرلا ديحوت ناسلب اًحراص لهتسا ...ةمكحلا

 نم ذإ ءاهيلع دلو يتلا ةرطفلا ءافص هيضتقي امبسح «هتادوجو عيمجب ةيدبألاو

 كلذلو ...توعنلاو موسرلا وحمو ؛تافصلاو تاذلا وحم ةيبوجولا اهتايضتقم

 قحلاب قطنلا نم لوقعلا رهبي امب ءاج هعاضر نابإ يف دولوملا ملكت ول
 لك دنع هيف ةيرم ال قح هب ملكت ام نأ عماس لك عطقي يذلا «ضحملا
 ."70 لقاع

 : نطابلا لهأل ةلاسرو رهاظلا لهأل ةلاسرب ءاج هِي يبنلا نأ : يناثلا هجولا

 «ةعيرشلا يه ةرهاظ ةلاسر :ةلاسرلا نم نيعونب ءاج ِةِكَي يبنلا نأ اومعز

 مه اهلهأو ةقيقحلا يه ةنطاب ةلاسرو ,ماوعلاو ءاهقفلاو ءاملعلا مه اهلهأو

 ام قئاقحلا نم هيف عمتجا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل » : ةبيجع نبا لاق «ةيفوصلا

 ,قئاقحلا راونأب اًرومعم مالسلاو ةالصلا هيلع هنطاب ناكف «هريغ يف قرتفا

 وأ «مالسلاو ةالصلا هيلع هل الإ اذه نوكي الو ...عئارشلا راونأب اًرومعم هرهاظو

 .5-555؟50 /5:ديدملا رحبلا )1١(

 :١79. ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض «بابلألا بل رس نع باقنلا فشك (؟)

 .41/: ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 170ه ءادتقالل هللا هلهأ نمم ديلي همدق ىلع ناك نمل

 «ةنطابلا راونألا دوجو ببس لكي وهف » :يسافلا دوعسم نب دمحم لاقو

 ."'”( اهنداعمو اهلهأ ىلإ ةقيقحلا راونأ لاصيإو
 الإ اهملعي الو قئاقحلا مولعب ِةِكَك يبنلا يتأي فيك اوفلتخا كلذ اولاق املو

 نيادحملا نم ةمال ءاملع مهو همالكو هيدهب سانلا ملعأ اهلهجيو «ةيفوصلا

 امنإ قئاقحلا مولع نإ مهضعب لاقف : ةبوجأ ةدعب كلذ ىلع اوباجأف ٠ «؟ءاهقفلاو

 مهاطعأف . 4 حير ُتسلَأل لوألا داهشإلا نمز يف ةرشابم كي يبنلا نم تذخأ

 ذخأ ةقيقحلا ملع لب مهضعب لاقو «مهبتارم فالتخاب فلتخي اًرون لَك لوسرلا

 راونألا ىلع لمتشم مهدنع ِةِكَي لوسرلا نطاب نإف هلك يبنلا نع يلذاشلا نم

 اهثراوت مث يؤ بلاط يبأ نب يلع هنع اهثرو دقو ةنطابلا مولعلاو رارسألاو

 ." ”يلذاشلا ىلإ تلصو ىتح بطق ىلإ بطق نم ةيفوصلا باطقأ
 ىلع الإ هعلطي الو «يحولا ضعي ٍةكَي يبنلا رتسي نأ زئاج لب مهضعب لاقو

 : هَّللا ءاطع نبا لاق ءءاهقفلاو نوثدحملا هيلع علطي مل كلذلو ءهتمأ ضعب

 دقو فيك هب مالعالا همزلي كي هلوسر هيلع هللا علطا ءيش لك سيل هنأ ملعاف »

 ملعو «هئاشفإب ينرمأ ملع :مولع ةثالث يبر ينملع » :لاق هنأ هلي هنع يور

 انيلاللا هئاشفإ يف ين ريخ ملعو ,هئاشفإ نع يناهن

 ىلع اونثأ دقف ةقيقحلاو ةعيرشلا ملعب ءاج لَك يبنلا نأ ىوعد ببسبو

 : ةقيقحلاو ةعيرشلا ملع نيب اوعمج مهنأب مهسفنأ

 ١7. : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض شيشم نبا ةالص حرش (؟)

 :7١. ص ةيلذاشلا ةقرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (؟)

 ,"1-0 4: ص ةيلذاشلا ةقرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا :رظنا 69

 «ةنسلاو نآرقلا صوصن نم ءيش هل دهشي الو «ثيدحلا بتك يف هل لصأ ال ثيدحلا اذه 62

 هغيلبتب ىلاعت هللا هرمأ ام لك غلب دق كي هنأ تبت صوصنلا عيمجو

 ١1١9-١5١. :ص ننملا فئاطل )0(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 رهاظلا ملع انل عمج نأ انيلع هب ىلاعت هَّللا َّنم اممو١ :ةبيجع نبا لاق

 هلغش ءادتقالاو ةمامالل اًدبع عيهي نأ هللا دارأ اذإ : ''”"فيرعلا نبا لاق «نطابلاو

 ىلإ هلقني مث «ثيدحلاو هقفلاو ةيبرعلاو ةءارقلا نم رهاظلا ملعب هتلفغ مايأ يف

 ."'”( مدقتلاو ةمامإلا قحتسي كلذ دنعف تاماقملاو لاوحألا ملع

 هل تلصح نمو دك يبنلاب سانلا فرعأ مهنإ اولاق ةديقعلا هذه اوررق املو

 شيشم نبا اهلأس كلذلو «ةطساو ريغ نم هنع ىقلت ِِلك يبنلاب ةفرعملا هذه

 دراوم نم اهب عركأو «لهجلا دراوم نم اهب ملسأ ةفرعم هايإ ينفرعو » :لاقف

 رداب ةصاخلا ةفرعملا القطا هفرع نم نأل » :اهحرش ىف ةبيجع نبا لاق « لضفلا

 نأ كش الو ...هيلإ هيدهي خيشب وأ هسفنب هبر ىلع هلخديف ؛هتبحمو هتمدخ ىلإ

 ذخأيو «هدراوم دريو «هلهانم نم لهني نأ دب ال هقح بجاوب ماقو هفرع نم

 نأ هّللا نم بلطو ...ماهلإلا وأ يحولاب .ةككا اهِلَع يتلا مولعلا نم هطسق

 هقورع نئلتمت ىتح مالسلا هيلع هتطساو ريغ ةطساو الب اهنم برشي
 20( هعالضأو

 ضعب نأو «ةقيقحلاو ةعيرشلاب ءاج ِهِْكَك يبنلا نأب لوقلا نأ ةقيقحلاو

 نم رداونلا يف الإ جراخلا يف عقاو هل سيل مالك وه امنإ هيده ىلع راس ءايلوألا

 ملع نود ةعيرشلا ملعب الإ تأي مل هت يبنلا نأ لوقلا اذه ةياهنف ءقلخلا

 يبرعلا لاق «نولوقي امك ناعمتجي ال نادض نطابلاو رهاظلا نأل «ةقيقحلا

 .يبرع نبا خيش «يجاهنصلا فيرعلا نب ىسوم نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ :وه )1١(

 :ةيردلا بكاوكلا :رظنا .ه6 17 ةنس يفوت «فوصتلا يف نيققحملا نم يبرع نبا هدذع

 7/٠١ 11١١. :مالعألا ريسو 2770-1

 ةيوجألا يف لهانملا بذعأو :١-21١8 ص ةيسودقلا حنملا :رظناو 25ه :تسرهفلا (0)

 :5١. ص لئاسرلاو

 يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض «شيشم نبا بطقلا ةالص حرش ()

 .70ا//5 : ديدملا رحبلا : رظناو :17١7-2358 ص



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلع لجرل الإ «ناعمتجي ال نادضلاو «نادض نطابلاو رهاظلاو » : يواقردلا

 :نطاب الب رهاظلا لهأ نم الإ نونوكي الف مهنود نم امأو ...ِلَ هَّللا لوسر مدق
 ناعمتجي ال نادضلا نأل ءرهاظ الو مهل نطاب ال الإو «رهاظ الب نطابلا نم الإو

 ءاج كي يبنلا نأ مهاوعد نأ نيبتف : تلق "يك هللا لوسر مدق ىلع لجر الإ
 نم رداونلل الإ اهنوتبثي الو اهنودعبتسي مهسفنأ مه ىوعد يه ةلاسرلا نم نيعونب
 :اولاقف ثلاثلا هجولا يف اوعقو كلذلو «قلخلا

 : طقف ةعيرشلا مولعب ىتأ امنإ هلي يبنلا نأ :ثلاثلا هجولا

 دقف ةيفوصلا امأو «ةعيرشلا ملع الإ ءاهقفلاو نوثدحملا فرعي مل كلذلو

 مهيلع اوداز مث «مهمولع يف مهوكراشف ءاملعلا اهذخأ امك ةعيرشلا ملع اوذخأ

 اهيلع نودمتعي ىرخأ قرط اهل لب «ةلاسرلا ىلع رصتقت ال يتلا قئاقحلا مولعب

 .لسرلا قيرط ريغ نم ةرشابم هللا نع ذخألاك يقلتلا يف مهرداصم نم
 ءاهنع ثيدحلا قبس يتلا قرطلا نم اهريغو ءفشكلاو «لسرلا نع ذخألاكو

 نحن اميف انوكراشي ملو «هيف مه اميف ءاهقفلا انك راش » : يسرملا سابعلا وبأ لاق
00( 

 «ةنس الو باتك نم ذخؤت الف «لسرلا مولع ىلع فقوتت ال قئاقحلا مولعو

 ءاهسفنب ةينغم تسيل كي يبنلا ةلاسر نأ ينعي اذهو «ةيندل بهاوم ىه امنإو
 الو «فوقولاو ريسلا ءاملع الإ اهملعي ال مولع هذهف  :يلذاشلا افو دمحم لاق

 نم تزرب .فورحلا هيلع لدت الو .فورعم ريغلا «نيدلل ركنملا اهبستكي

 يه امنإو «ريسلا ةياهن هيلإ يهتني الو «ريغلا هب رعشي ال يذلا «بيغلا بهايغ

 ال رارسألا » : يواقردلا يبرعلا لاقو «"”« حيرصتو تارابع ال حيولتو تاراشإ

 ( هف

 .١١٠:ص ةيدهلا روشب 000(

 ١55. :ص ننملا فئاطل (*)

 .540 :ص ةرهازلا بكاوكلا 60)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 '"( رودصلا نم ىقلتت امنإو ءروطسلا نم ىقلتت
 واشف ىرخأ ةعدب اوداز ةميرشلا نم قلت م قئاقحلا مولع نإ :اولاق املو

 هذيملت يف يلذاشلا نسحلا وبأ لاق «ةعيرشلا ءاملع ىلع ةقيقحلا ءاملع ليضفتب

 لاق « ضرألا قرطب هنم ءامسلا قرطب فرعأ سابعلا وبأ » :يسرملا سابعلا يبأ

 ."'” عئارشلا بهاذمب هنم قئاقحلا كلاسمب فرعأ يأ» :ةبيجع نبا

 مهنم ءانفلاو ركسلا ةلاح ىلإ لصو نم نإ اولاق ةديقعلا هذه اوررق املو

 ةلاسر ىلع راصتقالاب مزلمب سيل هنأو «تالاسرلاو لسرلا ىلإ ةجاحب سيلف

 ال كلذ نأ الإ ءدبعلل ةمزال تناك نإو ِةِكَك يبنلا ةلاسرف «ةرهاظلا ٍةكَي يبنلا

 ريغ ىرخأ قرط نم ةيفوصلل تءاج ةيبيغ قئاقحو ةنطاب مولع كانه نأ ينعي

 نع جورخو ةعدب كلذ دعي الو اهكلسي نأ يفوصلل زوجي ٌةْكَك لوسرلا قيرط
 : نيدلا

 مهيلع لسرلا عيمجب ناميإلا هيلع بجي » : يمناغتسملا هويلع نبا لاق

 روعشلا يف ذخأ اذإو ...هّللا ِهَّللا :هركس لاح يف لوقي نأو «مالسلاو ةالصلا

 رشاعم :يناليكلا رداقلا دبع لاق امك «لسرلا تؤت مل ام تيتوأ :لوقي امبر

 يغبنيف «مالطصالا جئاتن نم كلذ لكو «هوتؤت مل ام انيتوأو اّبقل متيتوأ ءايبنألا

 نأ ىلإ [؟57*:ةرقبلا ةروس] (ٍضْعَب َلَع ْمُهَضََب اَمْلَصَف ٌلسرلا كت : ةبترل عجري نأ هل

 ةالصلا مهيلع لسرلا نأل .هيوبأ مامأ يبصلا ماقمك ءايبنألا ماقم مامأ هماقم ىري

 ."7( يلولا هغلبي مل هللا عم لاح مهل مالسلاو

 : اهلهأ صقنتو ةرهاظلا ةلاسرلا ةاداعم : عبارلا هجولا

 يف ةلثمتملا ةرهاظلا ةلاسرلا نم ءادعلا فقوم ةيفوصلا قرطلا تفقو

 )١( ةيدهلا روشب ص:١١7.

 .8غ557/6 :ديدملا رحبلا (؟)

 ص ةيسودقلا محنملا رف :١15.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .دابعلاو داهزلاو «نيثدحملاو ءاهقفلا نم اهلهأ اوصقنتو «ةيعرشلا مولعلا

 يتلا صوصنلا نم اورثكأو «ةفيرشلا قئاقحلا نع اًباجح هلهأو ملعلا اوربتعاو

 لاق :مهصوصن ضعب هذهو «ةيعرشلا مولعلا صقتتتو «ءاهقفلاو ءاملعلا مهتت

 ملعلا لهأ اًضوصخ «ءقلخلاب ةفئاطلا هذه هَّللا ىلتبا دقلو » : هللا ءاطع نبا

 "0 ينثتسأ الو باجح ملعلا ١ :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو «''”« رهاظلا

 ىلإ هعقوأ اًريخ ديرملاب هللا دارأ اذإ :مهضعب لاق » :ليزيغم نبا لاقو

 يف لخد امل يلازغلا دماح يبأ ىلإ رظناو ...ءاهقفلا ةبحص هعنمو «ةيفوصلا

 هءاجف «ةيدابلا ىلإ اًمشقتم جرخو «ءاتفالاو سيردتلاو فينصتلا كرت موقلا قرط

 مايأب ينتركذ دقف «ينع كيلإ :هل لاق «لاؤسلا هيلإ مدق املف هيتفتسي لجر

 90 كتيتفأ مايألا كلت يف ينتئج ول «ةلاطبلا

 تملعت املف ءاّملع رشع ةعبرأ فرعأ تنك » :يسافلا نمحرلا دبع لاقو

 )8١( ةلاسرلا يواقردلا يبرعلا عضوو «'*”« هلك كلذ '*”تطرس ةقيقحلا ملع

 ةمئألاب ءادتقالا ىلع ثحلاو رهاظلا ملعلاب رارتغالا نم ريذحتلا يف) هلئاسر نم

 نمو :هلهأو يعرشلا ملعلا نم ريفنتلا يف صوصنلا قاس مث (نطابلا لهأ نم

 وهو رئابكلا ىلع اًرصم تام |ذه انملع يف لخلغتي مل نم :  يلذاشلا لوف كلذ

 نم تلستغا ىن منإ مهللا » : شيشم نبا هخيش يقل نيح يلذاشلا لوقو «( رعشي مل

 اذه دي ىلع يلع دري ام الإ المع الو اًملع فرعأ ال ىتح ىلمعو ىملع

 20: خيشلا

 )١( :ص ننملا فئاطل 9"1.

 .08: ص قارشإلا مكح نيناوق (؟)

 .57١:ص ةرهازلا بكاوكلا (9)

 .454:ص طيحملا سوماقلا :رظنا .هعلتبا يأ («4)

 .55/5 :ديدملا رحبلا (6)

 .9!ل-45:ص ةيدهلا روشب (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ةقيرطلا مولع نم اهيلإ لصوي امو ء«راكبأ قئاقحلا ملعف :  ةبيجع نبا لاقو

 لاقو «''"«اهريغ ىلإ ةبسنلاب ءامإ مسرلا مولع نم اهاوس امو ءرئارح تابيث

 قرفتو «بلقلا تتشت اهنكل ١ :لغاوشلا نم اهنأو ةيعرشلا مولعلا يف اضيأ
 ديرملا بلق قرفي كلذ نإف «لئاضفلا عبتتو ءرهاظلا ملعلا سيردتك «مهلا

 لهأ هربتعي الو ءرهاظلا لهأ دنع لامك مولعلا ةرثكو » :اًضيأ لاقو ل7( هتتشيو

 ."”«نايعلا نيع قيقحتو نادجولاو قاوذألا ىلع مهدنع رادملا ذإ «نطابلا

 هل نكي مل يعرشلا ملعلا نم اًبيرق ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نم ناك نم نإ لب

 يبرعلا لاق «ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نم ةقيقحلا خويش دنع ةريبك ةناكم

 لهأ دنعو «ريبك ءيش رهاظلا لهأ دنع قورز خيشلا ١ :قورز نع يواقردلا
 240« ريغص ءيش نطابلا

 : هلهأو قئاقحلا ملع حدم : سماخلا هجولا

 ملع اوحدمو ةلباقملا ةهجلا يف اوءاج هلهأو يعرشلا ملعلا اومذ امل

 لوق ىلع - ةلاسرلا ملع نم قلتي مل قئاقحلا ملع نأ مولعمو ءهلهأو قئاقحلا

 تبعشتو «ءاهراحب ترخز نإو مولعلا نإف » : ليزيغم نبا لاق «-يتأيس امك
 الو ...اًملع اهرزغأو ءاّردق اهمظعأ ةقيقحلا ملعف ءاهرامث تللذتو ءاهنوصغ

 بهاومي هبلق رانتساو ءاّيهلإ اًضيف هيلع هللا بص نمل الإ هتفرعم ىلإ ليبس
 ةبترم زاح دق ققحملا يفوصلا نأ كش ال :ةبيجع نبا لاقو «'””0 تايانعلا

 وبأ لاق دقو ...اهفرشأو اهلمكأ زاح دقو الإ ةبترم نم امف «مامتلا ىلع لامكلا

 ) )1١:ديدملا رحبلا 695٠/١.

 .14 :ص ةيمورجألا ةمدقملا حرش ىف ةيسدقلا تاحوتفلا ةلسلس (؟)

 ١1/5. :ديدملا رحبلا (9)

 .8 :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يرتششلا ةينون حرش (؟(4)

 .77؟: ص ةرهازلا بكاوكلا (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'"0نايعلاو دوهشلا لهأ دنع مومع ناهربلاو ليلدلا لهأ : يلذاشلا نسحلا

 قح يف وه امنإ ءانثلا نإف ةلاسرلا ىلع اونثأ نإو ةيلذاشلا نأ قبس ام ةصالخو

 .لسرلا مولع ىلع رصتقت ال ىرخأ رداصم هل نإف نطابلا ملعلا امأ رهاظلا ملعلا

 :ةيالولاو ةوبذنلا نيبو اهنيب قرفلا :اًيئاث
 رح لجر :يبنلا » :لاقف ةثالثلا ماسقألا فيرعت ميهاربإ يكز دمحم قاس

 ؛هريغل هغيلبتب رمؤي ملو هسفنل هب لمعي عرشب هيلإ هللا ىحوأ «ميلس لماك لقاع

 هغيلبتب رمأو .هب لمعي عرشب هيلإ يحوأ «ميلس لماك لقاع رح لجر لوسرلاو

 ىلاعت هللا ىلوتو «ةعيرشلاب كسمت يقت حلاص ناسنإ :يلولاو «هريغ ىلإ
 ."76 ةماركلاب هللا هالوتف «ةعاطلاب

 ١- لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا :

 يف مهلاوقأ تفلتخاو «يبنلاو لوسرلا نيب قرفلا ةيلذاشلا خويش ثحب

 نم اهيلع تفقو يتلا لاوقألاو «ةنسلا لهأ ءاملع اهركذ اًلاوقأ اوركذو «كلذ

 :ةيلاتلا لاوقألا يه مهمالك

 نم لوسرلاو ؛هغيلبتب رمؤي ملو عرشب هيلإ يحوأ نم يبنلا :لوألا لوقلا

 : هغيلبتب رمأو عرشب هيلإ يحوأ

 نم تلق نم اَكْلَسْرَأ اًمَو#» :هلالج لج قحلا لوق ١ :ةبيجع نبا لاق

 ىحوي «ّيَب الو# «غيلبتلاب رمؤُيو عرشب هيلإ ىحوُي 2107 :جحلا ةروس] «ِلوُسَ
 ." « هسفن ىلع رصتقم يبنلاو ؛هريغب فلكم لوسرلاف «غيلبتلاب رمؤي ملو هيلإ
 رح ركذ ناسنإ وه هفيرعتو لوسر عمج لسرلا » :يمناغتسملا هويلع نبا لاقو

 .ل5 : ص ةيهلالا تاحوتفلا )0010(

 ١ ١. : ص مالسألا يف دئاقعلا ةصالخل 4(١؟)

 :2١٠١7 ص ةيقورزلا ةفيظولا حرش يف ةيسدقلا حئاوللا :رظناو 26545 /؟ :ديدملا رحبلا 020

 .514: ص نيلصاولاو نيرئاسلا لزانمو



 نع لوسرلا درفنيف «هريغل هغلبيو هسفن يف هب لمعي عرشب هيلإ يحوأ غلاب لقاع
 ©”( ريغ ال غيلبتلاب يبنلا

 ءاج نم لوسرلاو «هلبق نم ةعيرشب هيلإ يحوأ نم يبنلا :يناثلا لوقلا
 : ةديدج ةعيرشب

 ءاملع » :رثأ حرش يف هللا ءطع نبا لاق «غالبإلاب رومأم لسرم امهالكو

 يتمأ ءاملع : لقي مل ِدِكي هنأ وهو : ةتكن انههو » : لاق « ليئارسإ ينب ءايبنأك يتمأ

 .هسفن يف بن يذلا وه يبنلا نأ نظ نم سانلا نمف «ليئارسإ ينب لسرك
 ناك ولو «لئاقلا اذه نظ امك رمألا سيلو «هريغ ىلإ لسرأ يذلا وه لوسرلاو

 ينب ءايبنأك يتمأ ءاملع :هلوق يف ركذلاب لسرلا نود ءايبنألا صخ اذاملف كلذك

 نم اَمْلَسَرَأ امو#» : هناحبس هلوق بهذملا اذه نالطب ىلع لدي اممو «ليئارسإ

 ءامهمعي لاسرإلا مكح نأ ىلع لدف [5؟ :جحلا ةروس] ه«ْيَب الو ٍلوُسَر نم كيب
 امنإ «ةديدج ةعيرشب يتأي ال يبنلا نأ :ملعلا لهأ ضعب لاق ام قرفلا امنإو

 ."7(هلبق ناك نم ةعيرشل اًررقم ءيجي

 : يلولاو يبنلا نيب قرفلا -"

 ةنراقملا يفو ؛هلهأو هانعم يف يلذاشلا ركفلا يف اًدج ةريبك ةناكم ىلولل

 : نيتلأسملا نيتاه يف ةيلذاشلا ةديقع نيبأ فوسو «يبنلا نيبو هنيب

 : يلولا فيرعت :ىلوألا ةلأسملا

 مهدنع يلولاف «فلسلا ءاملع دنع ىلولا ىنعمب سيل ةيلذاشلا دنع ىلولا

 الف ىوقتلاب هنطاوبو هرهاوظ تحلص نم امأو «يفوصلا فراعلل فدارم

 يف قورز لوقلا اذه قاسو «1-78ا/: ص ديرملا هيلإ جاتحي ام ضعب يف دييأتلا يدابم )١(

 4٠. :ص يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر ىلع هحرش
 )  )0:ديدملا رحبلا ىف ةبيجع نبا اًضيأ لوقلا اذه ركذ دقو «50 : ص ننملا فئاطل 44/7 5«

 نبا ةلاسر ىلع هحرش يف قورز لعف كلذكو هّللا ءاطع نبا هركنأ يذلا لوقلا قاس نأ دعب

 :ص يناوريقلا ديز يبأ ٠ 4.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هباتك يف هتمجرت يف درس ةبيجع نبا نأ كلذ نيبيو «حلاص وه لب اّيلو هنومسي
 «كلذ نع هوبأ هاهنف «ملعلا رجه فوصتلا ملعل هبلط ةيادب يف هنأ (تسرهفلا)

 يلولا نأ نيبو كلذ ىلع ةبيجع نبا درف «يلولا نم لضفأ ملاعلا نأ هل نيبو

 يلولا نيب زييمتلا مدع طلغلا أشنمو» :لاقف .حلاصلاو ملاعلا نم لضفأ

 هنع عفترا نم وه يلولاف «كلذك سيلو ءدحاو ءيش مهدنع هلعلف حلاصلاو

 ملف «بويغلا نيدايم هل تحتفو نايعلاو دوهشلا ماقم لخد ىتح باجحلا

 هتاقوأ رمعو ىوقتلاب هرهاوظ تحلص نم حلاصلاو «ءيش هللا نع هبجحي
 هنع عفترا يذلا يلولا امأو ءهنم لضفأ ملاعلا اذه نأ كش الف «ةعاطلاب

 ةيقيدصلا ماقم يف هنأل «ةلاسرلاو ةوبنلا ماقم الإ هنم لضفأ دحأ الف باجحلا

 .ءايلوألا مث «ءايبنألاو لسرلا ماقم :ةعبرأ تاماقملاف ...ةوبنلا ةجرد ىلت يتلا

 .'”(نوحلاصلا مث ء«ءادهشلاو ءاملعلا مث

 ناك نم وه يلولا نأ ىلع ةيفوصلا خويش صوصنب ةبيجع نبا دهشتسا مث
 ءامسلا ميدأ تحت ملعن ول :دينجلا لاق » :لاقف هل اًكلاس فوصتلا ملعب اًملاع

 تيعسل -نطابلا ملع ينعي -انباحصأ عم هيف ملكتن يذلا ملعلا اذه نم فرشأ

 ةبترلاو : لاق هب ملعلاو هللا ةفرعم ىلع ملكت امل ءايحاإلا يف لاقو ءاوبح ولو هيلإ

 مث «نيخسارلا ءاملعلل مث «نيفراعلا ءايلوألل مث ءءايبنألل كلذ يف ايلعلا

 لعج دقف :هتلاسر يف يريشقلا لاقو «ءاملعلا ىلع ءايلوألا مدقف «نيحلاصلل

 هلسر دعب هدابع نم ةفاكلا ىلع مهلضفو هئايلوأ ةوفص ةفئاطلا هذه هّللا

 ةرثكب نيققحملا دنع ليضفتلا سيلو » :ةبيجع نبا لاق مث «'"" هئايبنأو

 قيقحتو نيقيلا ةوقب مهدنع ليضفتلا امنإ .ةصاخ وأ ةماع تناك «لامعألا

 ماهوألاو كوكشلا وحمو .باجحلا فشكو «نيملاعلا برب ةفرعملا

 .١6:ص تسرهفلا 000

 .57؟7 : ص تسرهفلا 68



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 .©7( بابرألا بر نم برقلا لصحي اذهف «بارطضالاو

 مهتمالع» :لوقيف مهمولعو ءايلوألا صاوخ تامالع صاوخلا يلع نيبيو

 الو , مونلا مهبولق فرعي الو «ةذهاشملا ماودو .لقعلا روضحو ملعلا روفو

 : هل تلقف ينارعشلا لاق « ليبقلا اذه نم هرثكأ ءايبنألا ملعو ءردانلا يف الإ هلبقي

 نم لوقعلا هجمت نأ هتمالع ١ : صاوخلا ىلع لاقف يهلإلا ملعلا اذه ةمالع امف

 ىلع مكاح اًمئاد هنأ اًضيأ هتمالع نمو .طقف ناميالاب الإ هلبقت الو اهراكفأ ثيح
030( 

 ( هريغ ءيش هيف رثؤي الو «مولعلا فانصأ رئاس نم هريغ يف رثؤمو «مالك لك
 : يلولاو يبنلا نيب ةنراقملا :ةيناثلا ةلأسملا

 مه ٍِلَو دمحم ةمأ ءايلوأ نأ ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نم مالكلا رثك

 ينب ءايبنأك يتمأ ءاملع ١ :ِةِكَي يبنلل هنوعفري اليلد اودروأو .ليئارسإ ينب ءايبنأك

 يبنلا نأب نوحرصي مهنأ الإ يبنلا هباشي يلولا نأ مهلوق عم مهو «””؛ليئارسإ
 رهظيو ءءاعدالا اذه بذكت مهنع درت تارابع كانه نكلو «يلولا نم لضفأ

 : ةيلاتلا نئارقلا نم كلذ رهظيو هل اًيواسم وه وأ يبنلا نم لضفأ يلولا نأ اهنم

 : ىلوألا ةنيرقلا

 ( ليئارسإ ينب ءايبنأك يتمأ ءاملع» :رثأب لالدتسالاب مهمامتهاو مهتيانع

 ءايبنأل نيلثامم هلي يبنلا ةمأ ءايلوأ نأ ةحارص هرهاظ نم ذخْؤي صنلا اذهو

 .ةقباسلا ممألا

 .45:ص تسرهفلا )١(

 .8١١:ص رردلاو رهاوجلا (؟)

 نبا ينعي انحيش لاق دصاقملا يف لاقو ءهل لصأ ال رردلا يف يطويسلا لاق » :ينولجعلا لاق 2

 .( ربتعم باتك يف فرعي الو مهضعب دازو يشكرزلاو يريمدلا هلبقو ءهل لصأ ال رجح

 ال : 5194/١ :ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا لاقو 255 /” :ءافخلا فشك :رظنا

 بلاطملا ىنسأو ١5« : ص ةروثنملا رردلاو « ١154 : ص ةنسحلا دصاقملا :رظناو ءهل لصأ

 .757١:ص ةعومجملا دئاوفلاو ١184« :ص بتارملا ةفلتخم ثيداحأ يف



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ةيناثلا ةنيرقلا

 مهنأو ءرارسألاو مولعلاب نيمدقتملا ءايبنألا دمي ِةِْكلكي لوسرلا نأ اومعز

 توم دعب ةمألا هذه نم ءايلوألا يف لاحلا كلذكو «هنع اًباون مهنمز يف اوناك

 : يسافلا دوعسم دمحم لاق ءمهلبق ءايبنألا ناك امك هنع باون مهف هِي يبنلا

 كلذك ءهنع باون مهو هللا ىلإ قلخلا نوعدي ليئارسإ ينب ءايبنأ ناك املف )

 نوفرصتي هّللاب نوفراعلا 7: ةبيجع نبا لاقو « «١7 هتمأ يف هنع باون هتمأ ءايلوأ

 نوذخأيو ءهَّللا مكحب نومكحي هك ِهَّللا لوسر ءافلخ «هّللاب مهديس كلم يف

 نم ذخؤي الو «ءيش لك نم بيصنلا نوذخأي هللا ىلإ نوعفديو ءهَّللا نم

 لك ىلع اوطُْلُس ؛«ءيشل اورَّخَسُي ملو «ءيش لك مهل رِخّس دق «ءيش مهبيصن
 "يش مهيلع طلَسُي ملو ؛ءيش

 هلوقي ام لك نأ هنع اًيئانو هتمأ يف كي لوسرلل ةفيلخ يلولا نأ ىلع اونبو

 ددم لاصيإ هتفيظو امنإ يلولا نأل «هرمأ لاثتماو «هتعاط بجيو قح وهف يلولا

 يبنلا نيب قرف كانه سيلو لكك لوسرلا نم هنأ هيف كش ال يذلا ِةِلَك لوسرلا

 «نايعلا دهاشي يبنلاو لاثملا دهاشي يلولا نأ الإ بويغلاو مولعلا يف يلولاو

 ام لكو .هدي ىلعو «ِةْنِيَج هنم وهف دبعلا ىلإ لصاو ددم لكف » : ةبيجع نبا لاق

 هب ءاج يذلا نم ءزج وهف نيديرملا ةيبرت يف كرتو لعف نم خايشألا هب رمأت

 رهظت ةمارك لكو «هنع ءافلخ مهنأل ؛هكَي يبنلا نع ةباينلا بسحب كلذ يف مهو

 سابعلا وبأ لاق ...ِلَي هرون نمف ةدهاشمو فشك لكو ٌدِْلَي هل ةزجعم يهف
 .هتطساوب ءاملا يف ردبلا الثم ىري امك «لاثملاب فشاكي امنإ يلولا :يسرملا

 ةريصب يف ةرهاظو ةولجم ةيداهشإلا رومألاو «ةيبيغلا قئاقحلا كلذكو

 .17: ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (0)

 .(78/5) ديدملا رحبلا (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .هيدهب هيدهل ؛هل هتبسانمو هنم هبرقل يلولاو ءالاثم ال اًنايع هلو كَ يبنلا

 ."7(قرفلا رهظف هيف كلذ لاثمب فشاكُي هل هتعباتمو

 : ةثلاثلا ةنيرقلا

 لاق «هماقم موقي ةمآلا هذه نم ثراو هلو الإ مدقتم يبن نم ام هنأ اومعز

 نإو «مهرارسأ يف لسرلاو ءايبنألا اوثرو نيذلا ايلعلا ةصاخلا مهو » : يلذاشلا

 هلو الإ لوسر الو يبن نم ام ذإ «بيصن اهنم مهلف لسرلاو ءايبنألا بتارم تلج

 هَّللا لوسر لاق «هثوروم نم هثرإ ردق ىلع ثراو لكف «ثراو ةمألا هذه نم

 هثروم نم مولعم بيصن هلو الإ اًثراو نوكي الو «« ءايبنألا ةثرو ءاملعلا » : لكي
 نأ تلج دق ءايبنألا تاماقم نإف «لاحلاو ماقملاب قيقحتلا ليبس ىلع هماقم موقي

 نم ثراو هل ليئارسإ ينب نم يبن لكو) : يسافلا دوعسم نب دمحم لاقو

 ."7( هثوروم نم بيصن هل ثراو لكو عةمألا هذه

 : ةعبارلا ةئيرقلا
 ءايبنألا نأ امك ءةرشابم هللا نم يندللا ملعلا نوقلتي ءايلوألا نأ اومعز

 قرف ال هنأو «يحولا عاونأ يف ةكراشم مهلو «''”ىلاعت هَّللا نم يحولا نوقلتي

 هادع ام امأو «لوسرلاو يبنلاب صاخ وهف .ماكحألا يحو ثيح نم الإ امهنيب

 ىلإ مسقني ليلدلا  :يلذاشلا لاق : لماكلا يلولا هيف مهكرشيف يحولا عاونأ نم

 اذهو ءرسلا قيرط نمو «ةماركلا قيرط نمو «لقعلا قيرط نم :ماسقأ ةثالث

 ليلدو «نيبرقملا هللا ءايلوأل ةماركلا ليلدو «نيقيدصلا ضعبو نييبنلل ثلاثلا

 )١( :ديدملا رحبلا 5094/4.
 ١15١. : ص رارسألا ةرد 23

 .51:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا 69
 .47 :ص نيزلا فطاع حيمسل مالسإلا رظن يف فوصتلا :رظنا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 37( ءاملعلل لقعلا

 .مانم يحوو «ماهلإ يحو :ماسقأ ةعبرأ ىلع يحولا ١ : ةبيجع نبا لاقو

 .ماهلإ يحو :ةثالث يف ءايبنألا ءايلوألا تكراشف ؛ماكحأ يحوو .مالعإ يحوو

 يحوب ءايبنألا تدرفناو هَّللا نع مهفلا وهو مالعإ يحوو «مانم يحوو

 ."'"( ماكحألا

 هنأو «هملكيو «كلملا هيلع لزني يلولا نأ تبث تبثأ دقف غابدلا زيزعلا دبع امأ

 نم يلولاو يبنلا نيب قرفلا يف هوركذام امأو » :لاقف «يهنلاو رمألاب هيلع لزني

 ال اًيبن وأ اّيلو ناك ءاوس هيلع حوتفملا نأل .حيحصب سيلف همدعو كلملا لوزن

 لكو «هنوبطاخيو مهبطاخيو :هيلع مهام ىلع ؛مهتاوذب ةكئالملا دهاشي نأ دب

 حوتفم ريغ هنأ ىلع ليلد كاذف هملكي الو كلملا دهاشي ال يلولا نأ لاق نم

 اذ نوكي نأ هنم مزلي الو «يهنلاو رمألاب كلملا هيلع لزني يلولا نأو ...هيلع
 00 ةعيرش

 : ةسماخلا ةنيرقلا

 ذخأي يلولاف ,«يحولا يقلت يف ةوبنلا ماقم ىلع ةيالولا ماقم ليضفت اومعز

 : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق «كلذ نود وهف يبنلاو لوسرلا امأو «هللاب ِهَّللا نع

 رمأ غيلبت يطعي ةلاسرلا ماقمو هللا يحو ةطساوب هللا نع ذخألا يطعت ةوبنلا ١

 ."'”«هللاب هَّللا نع ذخأ ةيالولا ماقمو هللا دابعل هّللا

 .88:ص رارسألاةرد )١(

 رحبلاو 2707:ص فوصتلا نع قئاقحو 2754 :زيربإلا رظناو 2370 :ممهلا ظاقيإ (؟)

 .558/؟ :ديدملا

 .7-٠١118/:ص زيرباإلا (6)

 .(09) ص قارشاإلا مكح نيناوق (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 : ةسداسلا ةنيرقلا

 بهاوملا وبأ لاق ءهمولع يف ىبنلا كراشي مهدنع يلولا نأ اومعز

 ,'«ءايبنألل ةثارولا ةقيرطب ةيفشكلا قئاقحلا [يلولل] نيبتت ١ :يلذاشلا

 حصل ةوبنلا ةلزنم اوعدا ول ءايبنألا اهيف اوكراش يتلا مولعلا هذهب مهنأ اومعزو

 ينارعشلا لاق «ىلاعت هللا نم عنملا دوجول كلذ مهيلع رضح هنأ الإ مهنم كلذ

 مولع ىلع عالطالا ءايلوألا نم صاوخلل له : -صاوخلا يلع - انخيش تلأس

 ىلع عالطالا مهل نأ ىلإ *'"”يسق نبا بهذ» :لاقف ؟ةطساو ريغ نم ءايبنألا

 ام وعدي ال نأب مهديأ ىلاعت هللا نأ الولو «قوذلا ال فشكلا قيرط نم كلذ

 رشاعم متيتوأ : يليجلا رداقلا دبع خيشلا لاق انه نمو «ةوبنلا اوعدا ال مهل سيل

 ىلع انعالطا عم يبنلا مسا انيلع رجح ىنعي ءاوتؤت مل ام انيتوأو «بقللا ءايبنألا

 : ءاهقفلل لوقي ام اًريثك : يماطسبلا ديزي وبأ لاق كلذكو ءانفشك قيرط نم هملع

 ."”( تومي ال يذلا يحلا نع انملع نحن انذخأو «تيم نع اًئيم مكملع متذخأ

 ظ :ةعباسلا ةنيرقلا

 يف اهنومسي مهنكل «ةيصعملا ةلاحتسا ةفص يف يبنلا هباشي يلولا نأ اومعز

 يتلا فاصوألا امأو » : ةبيجع نبا لاق ؛ظفح يلولا قح يفو ةمصع ىيبنلا قح

 امأ ...ةيالولاو ةوبنلا ةيصوصخ يف اهنم ريهطتلا نم دبال هذهف ...ةمومذم يه

 يف امأو «صلئاقنلا عيمج نم موصعم هنأل «.بجاو اهنم هريهطتف يبنلا قح يف

 .11: ص قارشاإلا مكح نيناوق 0()

 ةلود لالتخا دنع سلدنألا يف رئاث لوأ :يسق نبا مساقلا وبأ «نيسحلا نب دمحأ :وه 6؟)

 «نيدحوملل هوملسو «هباحصأ هيلع فلتخا «ةيالولا ىعّدي هرمأ لوأ ىف ناكو ؛«نيمثلملا

 خيرات : رظنا ه0 4“ :ةنس هل ٌبحاص هلتق نأ ىلا هترضحب لزي ملو «نمؤملا دبع هنع افعف

 .115 7/1 :مالعألاو ءاث4//01: مالسالا

 .8١١:ص رردلاو رهاوجلا (6()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دبعلا ءانف ققحت.اذإ » :اًضيأ لاقو «''' ظوفحم هنكل بجاوب سيلف يلولا قح

 ام كرتيو .ءاشي ام لعفي ءرومألا يف هيلإ اضوفم ناك ؛هتيالو تلمكتو «هلاوزو

 : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق ...باتع هيلإ هجوتي ملو «ريجحت هيلع قبي مل ؛ءاشي

 ام عنصاف «ةمالملا كنع انطقسأو ؛ةمالسلا كانبحصأ :هل لاقُي اًعلبم يلولا غلبي

 يْواَطَع اًده» :ةللكا ناميلس قح يف ىلاعت هلوق : ِهَّللا باتك نم هقادصمو «تئش

 «ةمصعلا لجأ نم يبنلل ناك نإو اذهو ( [74: ص ةروس] # ٍباَسِح ِرريَغِ َكِيمأ وأ نم

 ""اًضيأ لاقو «ةظفحلا لجأ نم هنم طسق ةمامالا ماقم يف ءايلوألا نم ناك نملف
 .كتافص تحت يتافصو «كتامسأ تحت يئامسأ جردأو : هتيعدأ ضعب يف

 «ةماركلا لزنتو «ةمالملا طاقسإو «ةمالسلا جرد «كلاعفأ تحت ىلاعفأو

 ءامسأ تجردنا اذإف :١ يلذاشلا مالك ىلع اًقلعم ةبيجع نبا لاق « ةمامالا روهظو

 دوجو دبعلل قبي ب مل هلاعفأو هتافصو برلا ءامسأ تحت هلاعفأو هتافصو دبعلا

 ."”(هللا ىلإو ءهَّللا نمو ءهّللاب هلك لعفلا ناكو ءالاصأ

 اًضوصن نودروي ةيفوصلا ضعب نإف ةنيرقلا هذه نع ثيدحلا ةياهن لبقو
 .يصاعملا يف عقي دق يلولا نأ نوتبثيو ءاموصعم يلولا نوكي نأ يفنت

 مهتاياهن يف امأ «مهتايادب يف ءايلوألا قح يف اهنأ صوصنلا هذه نع باوجلاو
 هويلع نبا وهو ةيلذاشلا دحأ لوق كلذ ىلع لديو «ةمصعلا يف ءايبنألاك مهف

 نيفراعلا رمأ ةياهن يف ةمصع نوكي نأ داك ظفحلا نأ الإ 7 :هلوق يف يمناغتسملا

 ."”6 فلختي امبرف ةيادبلا فالخب

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 4١9.
 .انه يلذاشلا دصقي وهو ةبيجع نبال أًرمتسم مالكلا لازام (؟)

 ) )9:ديدملا رحبلا 4/505-101١.

 .668: ص ةيسودقلا حنملا 0



 ةيكياركي# 111 ايكيا حتا 1 ا يووم ند

 « ذدقئو ضرع » ةيلذاشلا

 .ةيدمحملا ةقيقحلا :ناثلا بلطملا

 :ةيلذاشلا دنع ةيدمحملا ةقيقحلا ةلزنم :الوأ

 اهلو «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةعيفر ةلزنم ةيدمحملا ةقيقحلا ةديقع لتحت

 .لوألا لقعلاو «ءاضيبلا ةردلاو «ىلعألا ملقلا :كلذ نمف «ةريثك تايمسم

 اهل مسا رهشأو «''ادوجولا نيع ناسنإو «ربكألا بألاو «حاورألا حورو

 نمو «ةيفوصلا قرطلا لك اهيلع تعمجأ ةديقعلا هذهو «(ةيدمحملا ةقيقحلا)

 دقو » :ةيطرشيلا ةمطاف تلاق ءرباكم وأ «مهتالوقمب لهاج امإ وهف اهركنأ

 يذلا لوألا نييعتلا يه ةيدمحملا ةقيقحلا نأ ىلع ةيفوصلا ةداسلا تعمجأ

 كلذ لجألو «تانيعتلا عيمج هنع تأشنو .ةيالولاو ةلاسرلاو ةوبنلا هنم ترهظ

 لوأ وهو ءدوجوم لك لصأو ءدوجولا ديس مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ناك
 .220( هيلوألا

 كلس نمل الإ اهكاردإو اهنع فشكلا نكمي ال هنأ ةيلذاشلا ةقيرطلا دقتعتو

 الف سانلا نم هادع ام امأ ,فوصتلا خويشل هرمأ ملسو «فوصتلا قيرط

 تلك مهلك لب قحال الو قباس انم هكردي ملف » :ةبيجع نبا لاق ءاهكردي

 :لاقو «'' ”«ةيدمحملا ةقيقحلاب ةطاحإلا نع مهمولع ترصاقتو ء«مهموهف
 دادم يهف «ةيدمحملا ةقيقحلا الإ نطاب الو رهاظ مث ام ١ : تاماشلا وبأ دومحم

 نوكلاسلا الإ كلذ فشكي ال نكل «تاكردملا عيمج يلويهو «تانئاكلا فرحأ

 هتقيقح نع مهباجح يف سانلاو «يدمحألا هطارصو «ةيدمحملا قيرط يف

 قحلا قيرط يف يتريسمو 287 : ص قحلا ىلإ ةلحرو 24556٠ :ص فوشتلا جارعم :رظنا (0)

 .57:ص يدايصلل ىبرعلا ىمالسإلا فوصتلاو 217١ : ص

 )٠( قحلا ىلإ ةلحر ص:٠١9.

 5١. :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض شيشم نبا ةالص حرش 2(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 0( لحنلاو دئاقعلا ردقب ماسقأ ىلع ةفيرشلا

 :اهتابثإ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لاوقأو ةيدمحملا ةقيقحلا ىنعم :اًيناث

 لبق لوألا قولخملا وه ِةْكَي اًذمحم يبنلا نأ ةيدمحملا ةقيقحلاب نونعي
 هللا قلخ ِكَي يبنلا رون نمو «شرعلا ىلع ىوتسا يذلا وهو ءاّعيمج ناوكألا
 رئاسو نجلاو سنالاو ةكئالملاو ضرألاو تاوامسلا «كلذ دعب ناوكألا عيمج

 ةلماكلا ةروصلا -مهمعز يف -ةيدمحملا ةقيقحلا تحبصأف ؛«تاقولخملا

 .دوجولا اذه نع لصفنت الو ءاهتاذب ىرت ال يتلا ةيهلإلا تاذلل ةدسجتملا

 رابك اهب لاقو «ةيفوصلا قرطلا عيمج دنع ةروهشم ةديقع ةديقعلا هذهو

 هرون نم ةوبنلا راونأ » :جالحلا لاق : امهريغو يبرع نباو جالحلاك ةيفوصلا

 مدقأو رهظأو رونأ رون راونألا يف سيلو «ترهظ هرون نم مهراونأو «تزرب

 همساو «مدعلا قبس هدوجوو «ممهلا تقبس هتمه ...مركلا بحاص رون ىوس

 ةعاس نامزألاو ..هرحب نم ةرطق اهلك مولعلا ...ممألا لبق ناك هنأل .ملقلا قبس

 ةقيقحلا هيف دوجوم لوأو «ءابهلا قلخلا ءدب » : يبرع نبا لاقو 7[ هرهد نم

 ."!( ةينامحرلا ةيدمحملا

 نيب ةديقعلا هذه تابثإ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نع لقنلا رتاوت دقو

 ضعب هذهو ءرصتخم مالكب اهيلإ ريشم نيبو «حاصفالا ةياغ اهنع حصفم

 هنم نم ىلع لص مهللا » : هتالص يف يلذاشلا خيش شيشم نبا لاق ١-

 مدأ مولع تلزنتو قئاقحلا تقترا هيفو «راونألا تقلفناو ءرارسألا تقشنا

 ضايرف ءقحال الو قباس هك ردي ملف موهفلا تل ءاضت هلو , قئالخلا زجعأب

 .,17-7١؟:ص ةيطرشيلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلالا )١(

 . ”١7 نيساوطلا 6

 ., 8/١ ١ ةيكملا تاحوتفلا رف



 « دقتو ضرع » ةئلذاشلا

 الو «ةقفدتم هراونأ ضيفب توربجلا ضايحو «ةقنوم هلامج رهزب توكلملا
 .''6 طوسوملا ليق امك بهذل ةطساولا الول ذإ «طونم هب وه الإ ءيش

 نيع انيبنو «ةمحرلا نم اوقلخ. ءايبنألا عيمج» :يسرملا لاقو -؟
 .29( ةمحرلا

 :هدربلا يف يلذاشلا يريصوبلا لاقو -*

 مدعلا نم ايندلا جرخت مل هالول نم ةرورض ايندلا ىلإ اوعدت فيكو

 "هب هرون نم تلصتا امنإف اهب ماركلا لسرلا ىتأ يآ لكو

 «حاورألا حور يه ةيدمحملا ةيلعلا حورلا نأ ملعا » : ليزيغم نبا لاقو -

 لوأ كك هنأل ...قحلا نع رداصلا لعفلاو ءرمألا لوأ يف هب أدتبملا لصألا يهو

 نم دوهشلا ةرضح دوجو رهاظب «مدقلا ملع نيع نم تقرشأو تغزب سمش

 ."' "6 مدقلا ةوك بويغ نطاب
 نم حاصفإلا ةياغ اهنع حصفأو ةديقعلا هذه نع ملكت نم حضوأ نمو -"

 اًرس يأ «فرعي مل اًرنك ناك هلالج لج قحلا نإ » : هلوق يف ةبيجع نبا ةيلذاشلا

 املف دلك اذمحم اهامس .هتاذ رون نم ةضبق رّهظ فرعي نأ دارأ املف ؛اًيبيغ اًيفخ

 ...نسحلا باجح وهو «ءايربكلا ءادر اهاسك توربجلا رحب نم ةضبقلا تلجت

 ةضبقلاف «عمجلا ماقم يف تاذلا نيعوهو ...اثوصم رسلاو ءاثوفدم زنكلا ىقبيل

 ةضبقلا هذه نمو ...تاذلا اهيلع قلطأ «تاذلا نيع نم تناك امل ةيدمحملا

 كي هرونف ءاهحاورأو اهتاوذب ءاهشرف ىلإ اهشرع نم ءاهلك تانئاكلا تعرفت

 رارسأ تقشنا ْهك هرس نمف ءدوجوم لك يف ببسلاو ءدوجولا ةرذب وه

 ) )1١ص ةيلذاشلا ةقيرطلا داروأ :١4.

 )؟(  :ص نئملا فئاطل 57.
 .118 -51١1/:ص يريصوبلا ناويد (*)

 .48:ص ةرهازلا بكاوكلا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نم زربي امنإ قحلا تايلجت نم لجت لكف «تافصلا راونأ تقلفناو «تاذلا

 ال ام ىلإ ةضبقلا ترهظ ذنم ةقفدتم هراونأ ضيفب توربجلا ضايحف هِي هرون

 اهنأل «يدمحملا رونلا اذه نم ةزراب اهميعنو نانجلا سافنأ نإ ىتح «ةياهن

 ."'" هيلإ بوسنمو لك انيبنل فاضم هلك وه ثيح نم سحلاو «ةيسح

 صوصنلا بجعأ نمف لَو يبنلا تاذ نم تاقولخملا جورخ بيترت امأو -

 زيزعلا دبع لوق ىلاعت هللا ىلع مهلوقتو مهبذكو مهؤرجت ىلع لدت يتلا
 ملقلا هنم قلخ مث هلك دمحم انديس رون ىلاعت هّللا قلخ ام لوأ نأ » : غابدلا

 قلخ هداقعناو هلامك لبق مث «حوللا قلخ مث ءاهتكئالمو نيعبسلا بجحلاو

 قلخو «رون نم ىلاعت هقلخ هنإف شرعلا امأ «خزربلاو ةنجلاو حاورألاو شرعلا
 شرعلا يأ هقلخو لكي دمحم انالومو انيبن رون مركملا رونلا نم رونلا كلذ

 .ةرهوج ةتوقايلا هذه طسو يف قلخو ءاهمظعو اهردق ساقي ال ةميظع ةتوقاي

 وه اهرافصو «ةتوقايلا وه اهضايب «ةضيبك ةرهوجلاو ةتوقايلا عومجم راصف
 قرخي لعجف ٌهلكَي هرونب اهاقسو ةرهوجلا كلت دمأ ىلاعت هللا نإ مث ؛:ةرهوجلا

 عبس ىلإ ىهتنا نأ ىلإ ةرم مث ةرم مث ةرم اهاقسف «ةرهوجلا يقسيو ةتوقايلا
 لفسأ ىلإ تلزنو «ءام تعجرف ىلاعت هللا نذإب ةرهوجلا تلاسف «تارم

 .شرعلا يه يتلا ةتوقايلا

 عجري مل ءام تلاس يتلا ةرهوجلا ىلإ شرعلا قلخ يذلا مركملا رونلا نإ مث

 قلخو «هئافص نم مهقلخف «شرعلا ةلمح مهو «ةينامث ةكئالم هنم هَّللا قلخف

 يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يمتاحلا يبرعلا نبا ةالص حرش 010

 ةيبيجعلا رهاوجلا :رظنا :ةيدمحملا ةقيقحلا نع ةريثك صوصن ةبيجع نبالو 217 : ص

 /" :ديدملا رحبلاو 2٠١ ١١76١١9« ا/:ص تسرهفلاو «559 18 2٠١5 « 583: ص

 نقود ئغمأو لالا" قلك صدأ لالة /ه قزم قالك دال صا" للؤم

 :7051-١1١1 ص ةيهلالا تاحوتفلاو



 « دقئنو ضرع » ةيلذاشلا

 ١ تنكسف ءاملا تحت لزنت نأ ىلاعت اهرمأف «ميظع دهجو ةوق هلو «حيرلا هلقث نم

 نأ ءاملا دارأف «ءاملا يف ىوقي دربلا لعجو .مدخت تلعج مث «هتلمحف هتحت

 ءدمجت يتلا هقوقش رسكت تلعج لب حايرلا هعدت ملف «دمجيو هلصأ ىلإ عجري

 .قوقش ىلع ديزت قوقشو ةنوتنلاو لقثلا اهلخديو نفعتت قوقشلا كلت تلعجو

 هنم هللا قلخف «عبس نكامأو عبس تاهج ىلإ تبهذو «عستتو ربكت تلعج مث
 ءاملا نم دعاصتي بابضلا لعجو ء«روحبلاو اهنيب ءاملا لخدو «عبسلا نيضرألا

 تلعج مث «عبسلا تاوامسلا هنم هّللا قلخف «مكارتي لعج مث « حيرلا دهج ةوقل

 ءاوهلا يف ديزت رانلا تلعجف ءاّرخآو الوأ اهتداع ىلع ةميظع ةمدخ مدخت حيرلا

 تبهذو ةكئالملا اهتذخأ ران تدنز املكو «ءاوهلاو ءاملل حيرلا قرح ةوق نم

 اهنم تنوكت يتلا قوقشلاف منهج لصأ كلذف «مويلا منهج لحم ىلإ اهب
 ىلع هوكرت تاوامسلا هنم تنوكت يتلا بابضلاو ءاهلاح ىلع اهوكرت نوضرألا
 ول مهنأل ءرخآ لحم ىلإ اهولقنو اهوذخأ ءاوهلا يف تدنز يتلا رانلاو «هلاح

 هنم يذلا بابضلاو .عبسلا نوضرألا اهنم ىتلا قوقشلا تلكأل اهوكرت

 .حيرلا دهج ةوقل ةيلكلاب هبرشتو ءاملا لكأتو لب عبسلا تاوامسلا

 هودبعي نأ مهرمأو لكي هرون نم نيضرألا ةكئالم قلخ ىلاعت هللا نإ مث

 امأو ءاهيلع هودبعي نأ مهرمأو هِي هرون نم تاوامسلا ةكئالم قلخو ءاهيلع

 رونلا كلذ قلخو ءرون نم تقلخ اًضيأ اهنإف اهنم عضاوم الإ ةنجلاو حاورألا

 .لِكَي هرون نم ىلعألا هفصنف خزربلا امأو هوكي هرون نم
 «نيعبسلا بجحلاو «خزربلا فصنو «حوللاو «ملقلا نأ اذه نم جرخف

 هرون نم تقلخ اهلك نيضرألاو تاوامسلا ةكئالم عيمجو ,اهتكئالم عيمجو

 قلخ رون نم تقلخ حاورألاو «ةنجلاو «ءاملاو .ءشرعلا نأو ءةطاسو الب ِِي

 .ِداَدَو هرون نم

 يقس هنإف ملقلا امأ كي هرون نم يقس اًضيأ تاقولخملا هذهلف اذه دعب مث



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هرون فشك ول هنإ ثيحب .«تاقولخملا مظعأ وهو ءاميظع اًيقس تارم عبس

 «تارم عبس يقس هنإف ءاملا اذكو ءاًميمر تراصو تكدكدتل ضرألا مرجل

 امأو «مئاد يقس يف اهنإف نوعبسلا بجحلا امأو «ملقلا يقسك سيل نكلو

 كسمتستل هقلخ مامت دنع ةرمو ءهقلخ ءدب يف ةرم :نيترم يقس هنإف شرعلا

 اهقلخ مامت دعب ةرمو ءاهقلخ ءدب ىف ةرم :نيترم تيقس اهنإف ةنجلا اذكو «هتاذ

 ةقباسلا ممألا نم نينمؤملا رئاس اذكو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءاين الا امأو

 نيح «حاورألا ملاع يف :ىلوألا :تارم ينامث اوقس مهنإف ةمألا هذه نمو

 «حاورألا هنم روصي لعج نيح : ةيناثلا هاقسف .ةلمج حاورألا رون هللا قلخ

 نم لك نإف «مكبرب تسلأ موي : ةثلاثلا ِهككَي هرونب اهاقس حور لك روصت دنعف

 نم يقس مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاو نينمؤملا حاورأ نم ىلاعت هّلل باجأ

 عقو انه نمف ءاليلق يقس نم مهنمو اًريثك يقس نم مهنم نكل هولي هرون

 اهنإف رافكلا حاورأ امأو «مهريغو ءايلوأ مهنم ناك ىتح نينمؤملا نيب توافتلا

 تبرش يتلا حاورألل عقو ام تأر املف «هنم تعنتماو رونلا كلذ برش تهرك

 نم تيقسف «اًيقس تبلطو تمدن ةيدمرسلا تاءاقترالاو ةيدبألا ةداعسلا نم هنم

 «هلصافم بيكرتو «همأ نطب يف هريوصت دنع :ةعبارلا هّللاب ذايعلاو مالظلا

 اهعامسأ حتفنتو ,هلصافم نيلتل ميركلا رونلا نم ىقست هتاذ نإف «هرصب قسشو

 نم لكأ ام كلذ الولو «همف نم لكألا مهليل ميركلا رونلا نم ىقسي هنإف .همأ

 رونلا نم ىقسي هنإف ءهعضو لوأ ىف همأ يدث هماقتلا دنع : ةسداسلا ءاّدبأ همف

 رونلاب تاذلا يقس الول هنإف هيف حورلا خفن دنع :ةعباسلا ءاًضيأ ميركلا

 ةميظع ةفلكب الإ اهيف لخدت الف كلذ عم ءاّدبأ حورلا اهيف تلخد ام ميركلا



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 .(7(تاذلاب اهلاخدإ
 هه مم مم

 ةقيقح و يبنلا ةمصع) هباتك يف ميهاربإ يكز دمحم صصخ دقو -/
 3 ٠ هام ٠ هلال . *: هد د أف ها( (؟ )م د

 ىلع هيف درو ءرون نم قلخ رون لي يبنلا نأ يف رشع ثلاثلا لصفلا (ةيعقاو

 عنش و «بارت نم سيلو رون نم قلخ ِةِكَي يبنلا نوكي نأ اوركنأ نيذلا ءاملعلا

 ليلقتو لَك يبنلا بناجل صقنت مهنم راكنإلا اذه ربتعاو «مهيأر هفسو مهيلع

 ىتلا ةلدألا ركذي ذخأ رون نم قلخ ٍةلكَي ىبنلا نأب لدتسي نأ دارأ املو «هتلزنم نم

 هنأ ةلدألا هذه يف سيلو ءاًرون ءيضي ههجو نأ وأ .رون هل لي يبنلا نأ اهيف ءاج

 هبسن يذلا ةَيفِوَك رباج ثيدح الإ كلذب ةلص هل اليلد ركذي ملو ءرون نم قلخ
 الو اًلهج سيل اَذِإ » : هثحب رخآ يف ميهاربإ يكز دمحم لاق مث «'' ”قازرلا دبعل

 دنع دمحم انديس نأ نودقتعي نمم مهفلا يف ةيدودحم الو «لقعلا ىف اًمعض

 تاومسلا رون هللاو ءاّرون دسجت نيط وأ ءاًئيط دسجت رون وهف «رونلا نم قلخ

 ؛ءايرهكلا تانئاكلا عيمج لصأ نأ تترثأ ةرذلا مولع. نإ مث «ضرألاو

 .(7( رونو دسج لك قوف اًدسج اًرون دمحم نوكي نأ بجع الف رون ءابرهكلاو

 :ةيدمحملا ةقيقحلا ىلع مهتلدأ :اًثلاث

 باتكلا نم ةلدألا ىلع ةيدمحملا ةقيقحلا ةديقع تابثإ يف ةدمعلا تسيل

 باتكلا نم ةلدألا امأو ءمهخويش تافارخ ىلع يه ةدمعلا امنإو «ةنسلاو

 : نيعون ىلع يهف ةنسلاو

 : ةجحح اهب موقت ال ةلطاب ةلدأ :لوألا عونلا

 .17/4-71/8: ص زيربألا )١(

 ١١9. :ص ةيعقاو ةقيقح دك يبنلا ةمصع (1)

 .١١1-9١١:ص ةيعقاو ةقيقح لي يبنلا ةمصع :رظنا 9«6)

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نع ةريثك صوصنلاو :١١7« ص ةيعقاو ةقيقح هِي يبنلا ةمصع (614)

 قحلا ىلإ ةلحر :١77 ص ةيدماح تاحمل 1/7 ,١/17-594:ص ةينابرلا تاحوتفلا :رظنا

 يرض :2٠١٠١ 25١5 ص تاريخلا لئالد 25/86 : ص



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تلأس :لاق ةهاكرباج نع : هصنو . ةيفاكر باج ثيدح مهتلدأ رهشأ نم - ١

 ؛رباج اي كيبن رون وه » :لاقف ؟ىلاعت هللا هقلخ ءيش لوأ نع ِهِكي هّللا لوسر
 همادق هماقأ هقلخ نيحو ؛ءيش لك هدعب قلخو ريخ لك هنم قلخ مث هللا هقلخ

 نم شرعلا قلخف :ماسقأ ةعبرأ هلعج مث «ةنس فلأ رشع ينثا برقلا ماقم نم

 '...مسق نم يسركلا ةنزخو شرعلا ةلمحو ؛ءمسق نم يسركلاو «مسق
 .©27كيدحلا

 يأ لكي هّللا لوسر نم هتدام يلوو يبن لك نإ» :ةيطرشيلا ةمطاف تلاق

 .نوكي امو ناك ام لصأ يه يتلا «ةيدمحملا ةقيقحلا راونأ نم نودمتسم مهنأ

 قلخو «هرون نم دمحم رون هللا قلخ دقف «هناحبس هَّللا نع ردص ام لوأ يهو

 لوسر لأس امل يراصنألا هللا دبع نب رباج نع يورملا ثيدحلل «ءيش لك هنم

 يرون ِهّللا قلخ ام لوأ » :لكي ِهَّللا لوسر لاقف هللا هقلخ ءيش لوأ نع كي هللا

 ."'”( هدنسب قازرلا دبع هاور فيرش ثيدح# ءيش لك قلخ يرون نمو

 كالول  :ثيدحو .4 كالفألا تقلخ امل كالول » :ةعوضوملا مهتلدأ نمو

 تقلخ ام كالول» :ثيدحو ''”(رانلا تقلخ ام كالولو «ةنجلا تقلخ ام
 96 انئدلا

 2١١5 :ص ةيعقاو ةقيقح هلم يبنلا ةمصع) هباتك يف ميهاربإ يكز دمحم :هركذ نممو (1)

 ىحلا قيرط يف يتريسمو 322 : ص ةينابرلا تاحوتفلا يف يسافلا دوعسم نب دمحمو

 1١. : ص

 .87؟ :ص قحلا ىلإ ةلحر (؟)

 لصأ ال اميف عوصرملا ؤلؤللا :باتك يف امك ةلطاب ةعوضوم ةبوذكم ثيداحأ اهلك هذهو (*)

 .1407-405 :ص يجقواقلا ليلخ نب دمحمل عوضوم هلصأب وأ هل

 (7177 )١/ (ةعونصملا ئلآللا) يف يطويسلا هرقأو «(تاعوضوملا) يف يزوجلا نباهركذ (4)

 )15٠/١( ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس) :رظنا ءاضيأ ينابلألا هلطبأو هفعضو

 ١١. :ص يربجلا لاعتملا دبع :] فيعضلاو عوضوملا ثيدحلا نم رهتشملا :رظناو



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 دمحم الول مدآ اي » : هظافلأ نمو ٍةِِكَي دمحمب مدآ لسوت ثيدح مهتلدأ نمو

 (1)+ ىلستاخل ام

 يف مهرخآو قلخلا يف نييبنلا لوأ تنك ١ :وهو عوضوم ثيدحب اولدتساو

 : ةيميت نبا لاق 2« نيطلاو ءاملا نيب مدآو اًيبن تنك ١ :رخآ ثيدحو ؛''6 ثعبلا

 نم ءيش ىف وه الو «نيقداصلا ملعلا لهأ نم دحأ هوري ملو هل لصأ ال اذهف »

 نيطلاو ءاملا نيب نكي مل مدأ نإف «لطاب وه لب ظفللا اذهب ةدمتعملا ملعلا بتك

 نيطلا سبيو اًئيط راص ىتح ءاملاب بارتلا طلخو «بارت نم هقلخ هللا نإف ءطق

 ."7( بارتلاو

 حورلا نيب مدآو اّيبن تنك » ثيدح وه ءاملعلا هححص يذلا ثيدحلاو

 اًيبن بتك يأ اّيبن ناك هنأ لكي ربخأف » :هل هحرش ىف ةيميت نبا لاق «"*”«دسجلاو

 ريدقتلا ردقي اهيف ةلاحلا هذه نأل ملعأ هّللاو اذهو ءدسجلاو حورلا نيب مدآو

 نم نوكي ام بتكيو مهل رهظيو مهل ردقيف «قلخلا ةكئالم يديأب نوكي يذلا
 نع ...نيحيحصلا يف ناخيشلا جرخأ امك «هيف حورلا خفن لبق قولخملا

 نإ ١ :قودصملا قداصلا وهو ِةللي ِهَّللا لوسر انثدح :لاق '*”دوعسم نب هّللا دبع

 . ىلع درلا يف «يكنملا مراصلا يف يداهلا دبع نبا ظفاحلا :ثيدحلا اذه نالطب نيب دقو ()

 نع ناسنإلا ةنايص :هباتك يف يدنهلا يناوسهسلا ريشب دمحم :ثدحملاو «يكبسلا

 . 8 : ص نالحد خيشلا ةسوسو

 ةعوفرملا رارسألا يف يراقلا يلع المو ؛7”7ص ةعوضوملا ثيداحألا يف يناكوشلا هركذ (؟)

 .؟17 : ص ةعوضوملا رابخألا يف

 ١5. 0/7 :ىواتفلا عومجم 9(0)

 :س 5048-25١4 / ؟:كردتسملا يف مكاحلاو 204 / © :دنسملا يف دمحأ هجرخأ 62

 لاجر دمحأ لاجر يمشيهلا لاقو «يبهذلا هقفاوو هاجرخمي ملو دانسالا حيحص لاقو 48

 .4١ا/ /؟ : ىواتفلا عومجم ىف ةيميت نبأ هححصو 277 / 8 : حيحصلا

 - .ةرهز يلب فيلح يملا دبع ل «افولا بيحب لفاخ ب هوعسس نب هللا ع هوه 0(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 مث « كلذ لثم ةقلع نوكي مث «ةفطن اًموي نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ عمجي مكدحأ

 بتكا :لاقيف تاملك عبرأب رمؤيف كلملا هللا ثعبي مث «كلذ لثم ةغضم نوكي

 يسفن يذلاوف - لاقو - حورلا هيف خفني مث «ديعس وأ يقشو هلمعو هلجأو هقزر

 ١ قبسيف عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ هديب
 لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإو «رانلا لخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع

 لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا

 ىنعم وه هتوبن ةباتك و «ذئنيح اًيين بتك هنأ ِكَي ربخأف ..."'( ةنجلا لخديف ةنجلا

 هتوبن ذإ «ينيعلا دوجولا يف اًنوك سيل «يباتكلا ريدقتلا يف نوك هنإف هتوبن نوك

 لق امك لي ءرمع نم نيبرأ سأر ىلع ىلاعت هللا بن ىتح اهدوجو نكي مل
 نكلو نيالا الو بتكلا ام ىرَدد تنك اَم ام انت ْنَي اعور َكّيِإ انجز َكِلَدَكَوإ» : ىلاعت

 ةروس] #يِقَّتَسُم ل لِ ىرَبتَل َكنِإَو ًائداَبِع نم هم نم وب ىدَبَت او ُهَنْلَحب

 0 [5:ىحضلا ةروس] # ئواعف اميتي كذب 21 :لاقو «[07 :ىروشلا

 : ةلأسملاب اهل ةلص ال ةلدأ : يناثلا عونلا

 ةديقعلا عوضومب ةلص اهل سيلو ميهاربإ يكز دمحم اهركذ يتلا مهتلدأ نم
 : ىلاعت هلوق لثم «ءايضو رون ِةْلَك يبنلل نأ ىلع لدت يتلا صوصنلاب لالدتسالا

 :ثيدح-و 1١6[« :ةدئاملا ةروس] # كرايم ُبتككَو رون هلأ سم : مكة 30

 نم اهريغو «'”«رمق ةعطق هنأك ههجو رانتسا رس اذإ ناك ِلكي يبنلا نأ»

 نإف «.هنيبج وأ ِهلَك يبنلا هجول فاضتو (رونلا) ةملك نمضتت يتلا ثيداحألا

 بحاص ناك هيلي يبنلا مزالو ءاهلك دهاشملا دهش ؛«نيترجهلا رجاهو ءاّميدق ملسأ-

 /؟ :ةباصإلا 2517/7 :باعيتسالا :رظنا .ها”7” ةنس ت .ملسأ نم سداس وهو «هيلعن
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 )١( :ح ملسمو ,ا”ا””" :ح ىراخببلا هجرخأ 7547

 .١/148١؟:ىواتفلا عومجم (5)

 .كلام نب بعك ثيدح نم 714 : ح ملسم حيحصو 7757 :ح يراخبلا حيحص 2(



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 هلوق كلذ ىلع لديو «يسحلا رونلا سيلو «يونعملا رونلا :اهب دوصقملا

  ليرَح ٌرْثِنَع ام هيلع ُديِرَع ْمُكِشَأ ْنَي _كلوُسر مك ٌدَفْلإم : ىلاعت
 ام سنج نم قلخ وهف «[118:ةبوتلا ةروس] # محي فور َنيرمْؤَمْلا مكحِم

 .بارت نم مدآ مهيبأ لصأو ءرشبلا نم مأو بأ نم قلخ ءهنم اوقلخ

 صنلا ”وفرصيو «صوصنلل ينطابلا ريسفتلا اهيف نوكلسي ىرخأ ةلدأ مهلو
 نمو «ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو «هرهاظ نع اًدج ةديعب يناعم ىلإ هرهاظ نع

 الأ َنح ِءْىَش لك ِهلَمْلا َنِم اَملَعََو :ىلاعت هلوقب يطرشيلا يلع لالدتسا كلذ

 عبن يتلا ةيدمحملا ةرضحلا ءاملاب انه دارملا » : لاقف ٠[ :ءايبنألا ةروس] نومي

 اجن ىفطصم لاللدتساو ,(0( راطمألاو راحبلا هايم ال ,نوكي امو ناك ام اهنم

 وه ١ :لاق [*ه:رونلا ةروس] 4و لَكُم ٍضْراْلاَو ِتوْمَسْلا ُروُن هلأ : ىلاعت هلوقب

 اهعيمج ناوكألا يه # َوْوَكْن 9: هنع ردص قولخم لوأ هنإ ثيح نم كَ دمحم

 رونلا وه حابصملاو «ةروتسم تناك امدعب ترهظ يأ «هب تءاضأ 4 أَب اهفوع
 اهعورف نم اهعزنت ةرثك ىلع راونألا عيمج أشنم ِةِكَي هنأ دارملاو ...يدمحملا

 ."'"(ةيونعملاو ةيسحلا اهتافصو

 :لماكلا ناسنإلاو ةيدمحملا ةقيقحلا نيب ةلصلا :اًعبار

 مهدقتعم يف ضوخلا اوبنجتيل ةيفوصلا همدختسي ظفل ةيدمحملا ةقيقحلا

 يف ةجئار تناك ةيفوص ةيفسلف ةركف لماكلا ناسنإلاف «لماكلا ناسنإلا نع

 ءامدقلا ةيفوصلا لبق نم بقللا اذه قلطأو «مالسالا لبق نم ةفوصتملا ممألا

 بسح نوكلا يف دجو دوجوم لوأ ىلع نانويلاو دنهلاو سراف لهأ نم
 ضيفي امك ىلاعت هللا نع ضاف لوألا دوجوملا اذه نأ اومعز ثيح ءمهتيرظن

 )١( ص قحلا قيرط يف يتريسم :57.

 :ص راكفألا ريونتل رارسألا فشك (؟) 57.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دتما هرونو «رون نم رون وهف «هنع ردص لب هقلخي مل «ءسمشلا نع سمشلا رون

 قلخو عنص يذلا هلإلا وهو «ةايحلا تماق هبف «نوكلا تارذ عيمج ىلإ

 تافص هلف ءامهب هبش نم هل امل قلخلاو قلاخلا نيب ةطساولا وهو «تادوجوملا

 .رشبلا تافص هلو هللا

 حورلا هومس امبرو «ملاعلا رمأ ربديو بيغلا ملعي وهف ةبترملا هذهب هنألو

 ةركف ةصالخ هذه «تايمستلا نم اهريغو لاعفلا وأ لوألا لقعلا وأ مظعألا

 بقل نأ امبو «''”مالسإلا لبق ةميدقلا تافاقثلا كلت يف يتلا لماكلا ناسنإلا

 هب اومدطصي نأ اوشاحت يمالسإلا عمتجملا ىلع بيرغ لماكلا ناسنإلا

 عماسلا عمس اذإف «يدمحملا رونلا وأ ةيدمحملا ةقيقحلا بقل هنم الدب اوذختاف

 يف ةيصخش مظعأ نأ مولعملا نمو كي دمحم يبنلا هنهذ ىلإ ردابت بقللا اذه

 «نيملسملا عامجإب هريغل تسيل صئاصخ هلو «ِةِِكَك دمحم وه نيملسملا خيرات

 هقح يف ولغلاو ةدايزلا نم عنامي ال ملعلاو هقفلا مدع نمم نيملسملا نم ريثكو

 نم لماكلا ناسنإلا ةركف زاربال ةيصخشلا هذه ءالؤه فّظو انه نمو هلك

 .اهلالخ

 رون ضيفي امك هللا نع ضاف دوجوم لوأ :هنإ هللا لوسر نع اولاقف

 لكو «؛نوكلا تارذ عيمج ىلإ دتمم هرونو رون وهو «سمشلا نع سمشلا

 وهف «ةيرشبلا تافصلاو ةيهلالا تافصلاب هبش هلو ءهرحب نم ةرطق مولعلا

 .قلخلاو قلاخلا نيب ةطساو

 ةقيقحب قطنت مهراعشأو مهتاملك لكف «مهدنع ةيدمحملا ةقيقحلا يه هذه

 يبرع نباف «لماكلا ناسنإلا حاطصمب اوحرص مهنإ لب «لماكلا ناسنإلا

 «يبرعلا لقعلا ةينب « 1777/1١ ةيفسلفلا ةعوسوملا «يودب نمحرلادبع « لماكلا ناسنإلا رظنا 00



 :ناونعب فلؤم هلو ؛هتافلؤم نم ريثك يف لماكلا ناسناإلا بقل قلطي يئاطلا

 :ناونعب اًياتك فلأف ''"يليجلا ميركلادبع عنص كلذكو (يلكلا ناسنإلا)

 عماجلا مسالا وه هّللاو» :"'ةشير وبأ ىفطصم لوقيو «(لماكلا ناسنإلا)

 دوجولا يف ينيعت رهظم فيرشلا مسالا اذهل سيلو ...ةيهولألا بتارم عيمجل

 عوكرلا نوكي هتقيقحلو ءدوجولا ىحر رودي هيلع ذإ هِي لماكلا ناسنإلا الإ
 ريغب لماكلا ناسنإلا ةقيقح يه ةيدمحملا ةقيقحلا تراصف هل دوجسلاو

 تايآلا اوفرح ةيفسلفلا ةركفلا كلت جيورتل مهنم ةلواحمو مهنأ الإ «قرف

 ظ .اهيلع ليلدتلل ثيداحألا اوقلتخاو

 مأ ِةَِك يبنلاب ةصاخ لماكلا ناسنإلاو ةيدمحملا ةقيقحلا ةبترم له :اًسماخ

 :؟هردغلو هل

 لكي يبنلاب ةصاخ تسيل «ةماع ةبترم «لماكلا ناسنالاو ةيدمحملا ةقيقحلا

 ناسنإلا ةبترم يف ريصت نأل مهطورش بسح ةيلهألا اهيف ققحتت تاذ لك لب

 ىلإ لصت ىتح ةصاخ ةيفسلف ةقيرط ىلع اهافصو هسفن بذه نم لكف «لماكلا
 اذإف «نولوقي امع هللا ىلاعت «نولوقي امك ىلاعت هَّللا تاذب داحتالا ةلحرم

 ام مهخياشم يف نودقتعي مهنإف اذل «لماكلا ناسنإلا ةبترم تلان كلذك تراص

 نوؤش نوربديو «بيغلا نوملعي مهو .رون مهن .لماكلا ناسنإلا يف هنودقتعي

 نادلب يف لقنت «لصألا يدادغب وهو «يليجلا ميركلا دبع نب ميهاربإ نب ميركلا دبع :وه )١(
 كلسو ءاهخويش ىلع ذملتتو ءاهيف ماقأو نميلا يف ديبز ةنيدم ىلإ ها/1/ ةنس هجتا مث ةريثك

 هتمجرت رظنا ه47 51 ةنس ديبزب يفوت ء.دوجولا ةدحو بهذم ةاعد نم ناكو .,فوصتلا قيرط

 6١. /4 :مالعألاو 2108/١ :نونظلا فشك يف

 يتفم ناكو ءءاضقلا ىلوت «يعاقبلا ةشير يبأ شيورد نب يلع نب دمحم نب ىفطصم :وه (؟)

 ةمدقم :رظنا «ةيطرشيلا ةقيرطلا مدقم ناكو «قشمد ءاضق ىلوت مث «ينانبللا عاقبلا

 7١70. :ص قحلا ىلإ ةلحرو «2 :ص ةيلذاشلا ةفيظولا حورش يف ةينسلا تاماهلاألا

 .5١:ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفنلا ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ميظعتلا اذه خياشملا كئلوأ ميظعت ىلع نورصي اذامل مهفن انه نمو ءنوكلا

 .نيملاعلا برل الإ نوكي نأ زوجي ال يذلا يلاغلا

 ددع روص يهو ءرخأ روص يف روهظ كَ هلو » : غابدلا زيزعلا دبع لاق

 نم «هتمأ نم ءايلوألا ددع روصو ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع نيلسرملاو ءايبنآلا

 هرون نم دمتسم عيمجلا نأل ...ةمايقلا موي ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هنامز ندل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هتيؤر نيديرملل اًريثك عقي انه نمو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ."'"( مهخويش تاوذ يف

 يف ىلجتي لكي هرودب وهو لوسرلا يف هللا -لولح- يلجت اولعج مهف
 ةمطاف نأ كلذ دكؤيو «!!هللا الإ اوعدي مل مهنأب نيديرملا مهفيل مهخويش

 ناونعب عبارلا ثحبملا (قحلا قيرط يف يتريسم) اهباتك يف تدقع ةيطرشيلا

 ناونعب سماخلا ثحبملا ةرشابم هدعب تدقع مث "!(ةيدمحملا ةقيقحلا)

 نيفراعلا ةيفوضلا نم ةمألا هذه ءايلوأ ربتعت اهنأ نيبي اهم '”(لمكلا دارفألا)
 : يلذاشلا نسحلا يبأ لوقب كلذ ىلع تدهشتساو «ةيدمحملا ةقيقحلل اًدادتما

 اودرفنا ةفئاط مهنم نأ ريغ ...ثراو ةمألا هذه نم هلو الإ لوسر الو يبن نم ام »

 يلذاشلا مالك ىلع ةيطرشيلا ةمطاف تقلع مث «؛ كي هللا لوسر نم ةداملاب

 ناك ام لصأ يه يتلا ةيدمحملا ةقيقحلا راونأ نم نودمتسم مهنأ وه » :تلاقف
 .(©(نوكي امو

 وبأ دومحم هلي يبنلا ىلع رصتقت ال ةيدمحملا ةقيقحلا نأب لاق نممو

 تقو لكلف «(تقولا دمحم) ةيدمحملا ةقيقحلا ةفيلخ ىمس دقف .تاماشلا

 .55-18:ص (5؟)

 ,/19-0: ص وف

 :١ ص قحلا قيرط يف يتريسم ()



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 ةبترم يهو » :لاقف (يدمحملا درفلا) هشير وبأ ىفطصم هامسو «'"دمحم

 ."7( هناوأو هرصع دحاوو «هنامز دمحم درفلا كلذ نوكيف ...يدمحملا درفلا

 : هلوق يف يليجلا ميركلا دبع ةيلذاشلا ريغ نم ةديقعلا هذه حضوأ نممو

 دوجولا كالفأ هيلع رودت يذلا بطقلا وه لماكلا ناسنإلا نأ هَّللا كظفح ملعا

 يف عونت هل مث «نيدبآلا دبأ ىلإ دوجولا ناك ذنم دحاو وهو «هرخآ ىلإ هلوأ نم

 سابل رابتعاب هب ىمسي الو «سابل رابتعاب ىمسيف «سئانك يف رهظيو «سبالم

 سمش هبقلو «مساقلا وبأ هتينكو ءدمحم هل وه يذلا يلصألا همساف ءرخآ

 يف هسابلب قيلي مسا نامز لك يف هلو ءماسأ ىرخأ سبالم رابتعاب هل مث « «نيدلا

 ناسنالاو .. .هّللا نع ةخسن ناسنإلا نأ» :يليجلا فيضيو 7( نامزلا كلذ

 «ةلاصألا قاقحتسا ةيهلإلا تافصلاو ةيتاذلا ءامسألا قحتسي يذلا وه لماكلا

 ىري اال يتلا «ةآرملا لاثم : قحلل هلاثمو ...يتاذلا ىضتقملا مكحب كلملاو

 بجوأ قحلا نأل قحلا ةآرم اًضيأ لماكلا ناسنإلاو ...اهيف الإ هتروص صخشلا

 .*76 لماكلا ناسنإلا يف الإ هتافصو هؤامسأ ىرت ال نأ هسفن ىلع

 :دوجولا ةدحوو ةيدمحملا ةقيقحلا نيي ةقالعلا :اسداس

 ةلحرملا يهو .دوجولا ةدحو ةديقع نع ةعرفتم ةيدمحملا ةقيقحلا ةديقع

 ةقالعلاو ءدحاو ءيش ةيدمحملا ةقيقحلاو دوجولا ةدحو بهذمو ءاهنم ةيناثلا

 تناك ىلاعت هللا تاذ نأ :ةقالعلا ةصالخو ءهئزجو لكلا نيب ةقالعلاك امهنيب

 نمو «هسفنب هسفن فرعي يكل «ءزج اهنم لصفناف فرعت نأ تدارأف ةيفخم اًناذ

 ) )1١:ص ةيطرشيلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلاإلا :رظنا 0".

 ."ا/: ص ةيطرشيلا ةفيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفنلا (0)

 يوابيطلا فيطللا دبعل ىبرعلا ىمالسإلا فوصتلا :رظناو 2" /7 لماكلا ناسناإلا ()

 .8/8: ص

 .١1:ص يوابيطلا فيطللا دبعل يبرعلا يمالسإلا فوصتلاو (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اذه لصفنا املو ءدوجوم لك ةقيقح يف وه لب ءقولخم لك دجو ءزجلا اذه
 لك جرخ ِةكَك يبنلا تاذ نم مث لَك دمحم يبنلا وه هل نييعت لوأ ناك ءزجلا

 هلك يبنلا ىلإ ةجاتحم هللا تاذ نأ نوربتعي مهف «ىلوألا تاذلا ريغ دوجوم

 .دحاو ةيدمحملا ةقيقحلاو دوجولا ةدحو ةديقع ىدؤمو «فرعتو رهظت ىتح

 هلك يبنلا نأ ىنعم وه دوجولا لك وه هللا نأ ىنعمف هللا تاذ هتقيقح امهالكف
 يمس هنكل هَّللا تاذ نم لصفنملا ءزجلا وه ِكَي يبنلا نأ ذإ ءدوجولا لك وه

 ةضبقلا ةيزنكلا تاذلا رارسأ نم علط ام لوأف» :ةبيجع .نبا لاق ءاّدمحم

 يا هالولف «تافصلا راونأ ترهظو «تاذلا رارسأ تقشنا اهنمف «ةيدمحملا

 .هتاقولخمو هللا نيب ةطساولا وهف «دوبعملا كلملا فرعالو ءدوجولا رهظ ام

 ."'”( طوسوملا بهذل ةطساولا الولف

 ةيلعلا تاذلا رهظم ِةِْكَي يبنلا ناك » :لوقيف تاماشلا وبأ دومحم كلذ نيبيو

 ءرارسألا زنكو «رارسألا رسو هللا رس يمس كلذلو «ةينسلا تافصلاو

 هتافصو هءامسأو ىلاعتو كرابت هللا تاذ نإ :لاق مث ”«رارسألا ندعمو

 تناكو ...يناكمإ رهظمب الإ ءيش اهنم لانت نأ نكمي ال هنوؤش عيمجو هماكحأو

 نوعسي يتلا ةديقعلا هذه ةياهنو «"”«هرسأب ناكمالا نيع ِهلِكَي ةفيرشلا هترضح

 ةيلذاشلا دحأ حرص دقو «ىلاعت هللا نع ةيهلإ ةخسن ِيلَك يبنلا نأ تابثإ وه اهيلإ

 .'17( ىمظعلا كتخسن هتلعجف » :لاقف ةشير وبأ ىفطصم وهو حلطصملا اذهب

 ةثالث هنأب ملاعلل هميسقت دنع ةبيجع نبا ةديقعلا هذه نع حصفأ نم رثكأ نمو

 : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يمتاحلا يبرع نبا ةالص حرش (؟١)

6.. 

 :١4. ص ةيطرشيلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلإلا (؟)
 .77: ص ةيطرشيلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلاإلا ()

 :٠". ص ةيطرشيلا ةفيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفنلا (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ماسقألا هذه لكو «كلملا ملاعو «توكلملا ملاعو «توربجلا ملاع :ماسقأ

 ةيهلإلا تاذلا :يه توربجلا ملاعف :بتارم اهنكل هللا نيع يه اهنأ اهتياهن

 : يه توكلملا ملاعو «ىلاعت هللا وهو ءهلصأ ىلع يقب يذلا يهلإلا رونلاو

 هامسملا ىهو هيلي ىبنلا تاذ ىهو ةيلصألا تاذلا نع ةلصفنملا تاذلا

 عيمج نم هلم يبنلا نع أشن ام وهف كلملا ملاع امأو «ةيدمحملا ةقيقحلاب

 توربجلاو توكلملاو كلملا نأ لصاحلاو » :ةبيجع نبا لاق «تاقولخملا

 فاللتخاب ةيمستلا فلتخت نكل «يعرفلاو يلصألا دوجولا وهو «دحاو اهلحم

 هآرو نوكلا رظن نمف «ةفرعملا ىف ىقرتلا فالتخاب ةرظنلا فلتختو «ةرظنلا

 هللا حتف نمو ...اًكلم هقح يف يمس ...هّللا ةردقب اًمئاق هسفنب اًلقتسم اًنوك

 نإف ...اتوكلم هقح يف يمس هلبق وأ نوكلا يف نوكملا دوهش ىلإ ذفنو هتريصب

 ةفيطللا ةيلزألا ةمظعلا ىهو .عورفلاو لوصألا لصأ دوهش ىلإ هتريصب تذفن

 هنأو توكلملا ةقيقح نيب مث «''"« اًثوربج كلذ يمس ...فرعتو ىلجتت نأ لبق

 نم لكف «ةيدمحملا ةينارونلا ةضبقلا اهلصأ توكلملا راونأو » :لاقف لكي ىبنلا

 ةضبقلا نإ » :اًضيأ لاقو «""”« هيف ةطساو يدمحملا رونلاف توربجلا نم زرب

 اهنم فشكت ام ىمست نكل «تاذلا نيع نم تزرب .«تاذلا نيع ىه ةيدمحملا

 ردقلاف «ةيتوهاللا نم هلصأ ىلع قابف نطب ام امأو هِي دمحم :سسحتو

 نطب ام امأو «ةرهاظلا اهتيرهوجو ءاهسح وه امنإ لك اًدمحم اهنم هامس يذلا

 ." « يتوهال وهف يناعملا نم

 يبنلا ةقيقح ةفرعم مدع ببس نأ ررقي امدنع اًحوضو رمألا ةبيجع نبا ديزيو

 )١( ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض شيشم نبا ةالص حرش : 77.

 ١0. : ص قباسلا عجرملا 22320

 : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يمتاحلا يبرع نبا ةالص حرش ةرفإ

 .54:ص فوشتلا جارعم يف رخآ حيرص صن هلو 6



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 رهاظ رهظم : نيرهظم لَك ىبنلل نأ وه «ىلاعت هللا ةقيقح يه هتقيقح نأو هك

 رهظم هلو .ةمألا مومع مهو باجحلا لهأ هأري اذهو «ىتوسانلا رهظملا وه

 الإ كلذ ىري ال نكلو «ىلاعت هللا هنأ ىنطابلا رهظملا اذه ةقيقحو ىنطاب

 كلم يا هرهاظ نأ لصاحلاو» : ةبيجع نبا لاق «نيفراعلا نم صاوخلا

 ."'"0 توربج امهنيب عمجلاو «توكلم هنطابو

 :ةيدمحملا ةقيقحلاب لوقلا راثآ :اًعباس

 «قولخم لكل هلي ىبنلا نم دادمالاو داجيالا نأ ىنعت ةيدمحملا ةقيقحلا

 يبنلا نم ذخأ قزرو ددمو ةمعن لكو .ْةكَم يبنلا نم قلخو دجو دوجوم لكف

 ةيبوبرب لوقلا وه ةديقعلا هذه ةقيقحو ءاًيونعم وأ اًيسح ددملا ناك ءاوس ديب

 هللا نيبو هنيب قرافلا وه امف لكي ىبنلل ءايشألا هذه تتبث اذإ هنإف كي دمحم

 نإ :  هّللا ءاطع نبا لاق : كلذ نمو ءاّدج ةريثك كلذ يف مهصوصنو «ىلاعت

 رهاظم نم رهاظم مه امنإ ءايلوألا نإو «ةيدمحملا ةقيقحلا نم ءايلوألا ددم

 ماود موزلل توبثلا ةمئاد ةيالولا راونأ نإو ...اهقراوش علاطمو «ةوبنلا راونأ

 .("7( ةوبنلا راونأ

 ةيسحلا مهتادادما ةطساو دع وهو : يسافلا دوعسم نب دمحم لاقو

 ىلع هللا مهتبثيف ءهتمأ بولق ىلع كك هتاذ نم راونأ بهت ...ةيونعملاو

 ىف به اذإف ...ةعبرألا لوصفلا ىف للي هتاذ نم راونأ بهت كلذكو ...ناميإلا

 اذإ كلذكو دلك هرون ةكربب ضرألا يف عرزي ام عيمج هببسب لصحي ءاتشلا نمز

 ." ”«ءيشب اهنم عفتنا ام رونلا كلذ

 .54 :ص يدلاخلا يئارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلاس نمض شيشم نبا ةالص حرش 0010(

 | 6١. :ص نئملا فئاطل (؟)

 . 11-195: ص ةينابرلا تاحوتفلا وف



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .هراونأ نم سابتقالاو «مالسلاو ةالصلا هيلع هتعباتم ١ :ةبيجع نبا لاقو

 ءاَدبأ ديرملا نع عطقني ال ؛هريغ ىلع هرمأو «هتبحم راثيإو «هيدهب ءادتهالاو

 مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ وهو «ىمظعلا ةطساولا وه ذإ ؛ةياهنو ةيادب
 .هلي ىلعو هك هنم وهف دبعلا ىلإ لصاو ددم لكف ,مهرارسأو مهحاورأو

 ءاج يذلا نم ءزج وهف نيديرملا ةيبرت يف كرتو لعف نم خايشألا هب رمأت ام لكو
 ةمارك لكو «هنع ءافلخ مهنأل كي يبنلا نع ةباينلا بسحب كلذ يف مهو هب

 .''7(ِةِللَك هرون نمف ةدهاشمو فشك لكو دو هل ةزجعم يهف رهظت

 تاناويحو تادامج نم تاقولخملا لك نأ يضارلا ةمالس ميهاربإ معزيو

 فيكف » :لاق «ةيدمحملا ةقيقحلا نم تقلخ اهنأ ببسب حور اهل ةلقاع تاتابنو

 ةقيقحلا رس ضيف نم ةنوكم يهو ءاهبر رمأ لقعت ال تادامجلا نإ لاقي

 حبستو لقعتو مهفت اهنأ كل ملعي ةقيقحلا هذهب ءايشألا دوجوف «ةيدمحملا

 هذهو ءمدآ ينب حاورأ سنج ريغ نم اًحاورأ اهل نأ انلوق دعبتست الو ءاهبر

 اهالول ذإ «ءيش لك يف ةيدمحألا ةيدمحملا ةقيقحلا نايرس دوجو يه حاورآلا

 ."' "0 حبستو لقعت ءايشألا تناك املو « دوجوم ققحت امل

© © © 
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 ١ ع

 د كدي يخي رضا ص سس وما نيا سكس

 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لع لوسرلا يف مهولغ :ثلاثلا بلطملا

 يتلا ةريثكلا صوصنلا دوجو فوصتلا بتك ىلع علطملا هجاوي ام لوأ

 هباحصأ ىتح لب «هتقيقحو ههنك ةفرعم نع ةيرشبلا لوقعلا زجعت يتلا هّللا رارسأ

 :هل مهبرق ةدش عم ِةَِلَك يبنلا اوفرعي مل نيبرقملا

 ركب يبأل لاق ٍةِكَي يبنلا نأ دانسإ نودب عوضوم ثيدحب كلذ ىلع اولدتساو
 ."”( يبر ريغ ينملعي مل قحلاب ينثعب يذلاو ءركب ابأ اي» : هيفي

 هلقع كردأ رمع ماقمو «ِوِْكَي هحور كردأ قيدصلا ماقم نإ» :يلذاشلا لاق

 الف هتقيقح امأو لكك هسفن كردأ يلع ماقمو لكَ هبلق كردأ نامثع ماقمو هِي

 .""( ىلاعتو كرابت قلاخلا الإ اهملعي

 : يريصوبلا لاقو

 محفنم ريغ هيف دعبلاو برقلا يف ىري سيلف هانعم مهف ىرولا ايعأ
 "'وكحلا ةلكش نموأ ملعلا ةطقن نم مهدح دنع هيدل نوفقاوو

 تقترا هيفو» :ْة5 يبنلا قح يف ةيلذاشلا ةفيظولا يف شيشم نبا لاقو

 هكردي ملف .موهفلا تلءاضت هلو «قئالخلا زجعأف .مدآ مولع تلزنتو . قئاقحلا

 اونيبو شيشم نبا ةلوقم ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ حرشو «'*”« قحال الو قباس انم

 )١( ص نيملاعلا ىلع هللا ةجح هباتك يف يناهبنلا ثيدحلا ركذ ءعوضوم لطاب رثأ وهو :250
 :ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلالا ىف تاماشلا وبأ دومحمو 2١5

 ١15. :ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلالا (؟)

 ةيلذاشلا ةقيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفتلاو :١717-0١78 ص يريصوبلا ناويد (9)

 77 : ص ةيطرشيلا

 .15١:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا داروأ (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 دحأ لصي مل هنإ ) :اجن ىفطصم لاق .هتقيقح ةفرعم نكمي ال زغل ِهكَي يبنلا نأ

 امهيف نيرخأتملا نم دحأ لصي الو ءدوجولاو ةبترلا يف نيمدقتملا قلخلا نم
 تادوجوملا عيمج لصأ وه يذلا ...فيرشلا يدمحملا رونلا ةقيقح ةفرعم ىلإ

 هكردأ ام عيمج ١ :ةشير وبأ ىفطصم لاقو 07( تاوامسلاو ضرألا لهأ نم

 ...هرون قراب نم ةعمل الإ وه ام هروتس ءارو ام ىلإ مهعامطأب مهفوشتب رشبلا

 نم اهكرادم قوف ام ىلإ فوشتلا نع فرطلا ةليلك ةئساخ اهدح دنع تفقوف

 نود هل يهلإ صاصتخاب «فيرشلا هلكيه رهوج يف ةعدوتسملا ةيهلالا رارسألا
 ."7( كلملاو رشبلا دارفأ نم هريغ

 كلذ فلاخت صوصن مهنع تءاج ِةِلي يبنلا ةقيقحب لهجلا اذه عم مهو

 لاق هِي هل هيلأتو سيدقتو ولغ اهلك يتلا تافصلا عاونأب كي يبنلا فصتو

 : ليزيغم نبا لاقو « "52 باذل شرعلا ىلع عضو ول هرون عمجم نإ ١ :يسرملا
 تازجعمو ؛بويأ ربصو «بوقعي نزحو «ليلخلا رانو «حون نافوط ءام هنإ »

 وه ام «ةراشإ وأ ةرابع تحت لخد امم كلذ ريغو .ءايلوألا تاماركو «ءايبنألا

 جرخت امو «هتارطق نم للب تارطق مالسلا مهيلع ءايبنألا نأل هتارذ نم ةرذك الإ

 ماحرأ يف ةركف وأ ةرطخ ىثنأ نم لمحت امو ءاهمامكأ نم ةملك ةرمث نم
 ةرئاد تحت ةلخاد يهو الإ همكحو هَّللا ةمكحب قطن ةعضاو عضت الو ءاهماهفأ
 29 هملعو هرس

 هللا رارسأ نم رس هنطاب ثيح نم يبنلا ١ :يمناغتسملا هويلع نبا لاقو

 ىلعو هيلع ىسيع انديسل عقو امك هللا نود نم دبعل هرون نع فشك ول ثيحب

 .64-00:ص راكفألا ريونتل رارسألا فشك )١(

 .77 :ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفنلا (5)
 17: ص ةدبعلاو .81: صةيفوصلا يه هذه ()

 .60:ص ةرهازلا بكاوكلا (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ترخف ةعمل هرون نم رهظأ نو ِهَّللا نإف «مالسلاو ةالصلا لضفأ ءايبنألا ةفاك

 : يلذاشلا لاق ؛نيع ةفرط ءايلوألا نع بيغي ال ِْك يبنلاو « "6 اًدجس ىر اصنلا

 : تلق : ؛ نيملسملا نم يسفن تدع ام نيع ةفرط هللا لوسر ينع باغ ول
 قحلا مهسفنأل نوطعي كلذب مهفارتعاو لك يبنلا ةقيقحب مهلهج عم فيكف

 مهف «نيملاعلا برل الإ نوكت ال يتلا ولغلا فاصوأ عاونأب كك يبنلا فصوب

 .اهنوفلاخيو ةديقع نوررقي

 :ِيَع يبنلا يف ولغلا رهاظم

 ةيرفكلا تافصلا عاونأب هفصوب ِةَك يبنلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تلغ

 -ةيدمحملا ةقيقحلاب لوقلا الإ ِةْيَي يبنلا يف مهولغ نم نكي مل ولو «ةيعدبلاو

 .مهتقيرط داسف يف اًيفاك كلذ ناكل -قباسلا بلطملا يف اهضرع قبس يتلا

 يف درطتسن نأ نكمي الو هي هيف ولغلا رهاظم نم ريثكلا كانه ناك اذإ فيكف
 ريشن نكلو «كلذ يف ةلقتسم ةلاسرل جاتحي كلذ نإف لَك يبنلا يف مهولغ نايب

 : دوصقملا هب لصحي ام ىلإ

 ١- مهريغ نمو مدآ ينب نم قالطإلا ىلع قولخم لوأ ِهِلكك يبنلا نأ ""
 ."؟ىلاعت هّللا رون نم قولخم ُهلكي يبنلا نأ ١-

 ."” لكك يبنلا لجأ نم قلخ نوكلا عيمج نأ -*
 "6 يبنلا نم قلخ نوكلا يف ام عيمج نأ -5

 .5ا/: ص ةيسودقلا حنملا )1١(

 .178١:ص رامع (؟)

 ةيدمحملا ةقيقحلا ىلع مالكلا دنع هيلع دهاوشلا ركذو الصفم هثحب قبس دقو 6

 ةيدمحملا ةقيقحلا ىلع مالكلا دنع هيلع دهاوشلا ركذو الصفم هثحب قبس دقو (4)

 .كلذ يف مهصوصنو مهتلدأ ركذ قبس (0)

 ةيدمحملا ةقيقحلا ىلع مالكلا دنع هيلع دهاوشلا ركذو الصفم هثحب قبس دقو (51)



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا

 : هيك هدادمإو هدوج نم معن نم نوكلا يف ام عيمج نأ -4
 نوكم لكل دب الو ءامهنع دوجوم جرخ ام ناتمعن » :هَّللا ءاطع نبا لاق

 : اهحرش يف هشير وبأ دومحم لاق ."'(دادمالا ةمعنو ءداجيإلا ةمعن :امهنم

 ءدوجوم دجو امل قباسلا هدوجو الول ذإ ءامهيف ةطساولا وه ِةِكَي هنأ كش الو»

 .”'”« دوجولا مئاعد تمدهنال ءايشألا يف يراسلا هرس الولو

 نم يطرشيلا يلع هيكحي ام ءايلوألا ىلع موعزملا ِهْكَك يبنلا دادمإ نمو
 بطقلا لقتنا اذإف ءدحاو ثوغلا بطقلاو «ةعبس لادبألا» :لوقيف ةفارخ

 مهنم دحاو باختنال ةعبسلا لادبألا عمتجت «ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ثوغلا

 كي هللا لوسر ىلإ نوئجلي اذه مهرارق يف مهيأر فلتخا اذإف ...اًئوغ نوكيل

 «لادبألا دحأ هيلع همالسو هللا تاولص صتخيف «هيدي نيب نوفقيو «هيلإ نوتأيف
 ."70 هلي دمحم ةيناحورب اًناعم اًدوغ ...بطقلا اذه نوكيو

 : هتامم دعبو هتايح يف قلطملا بيغلا ملعي لكك يبنلا نأ -5

 مولع هالوم هعدوأ هرهوج ءافصل ِكِلي وهف ١ :ةشير وبأ ىفطصم لاق
 امو ناك ام ملع فيرشلا هبلق ىلع ضافأو «راونألا ةيلحل هالحو «رارسألا

 .“'6 نوصملا نوزخملا هرس رخدمو «نونكملا هزنك وهف «نوكي
 : هك هملع نم ةذوخأم ءايلوألاو لسرلا مولع عيمج نأ -

 «لسرلا ىلإ تيحوأ يتلا مولعلا عيمج نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 مولعلا لك لب هِي يبنلا نم تءاجو تيحوأ امنإ اهب اوءاج ىتلا تازجعملاو

 .(9ا/) ةمكحلا «ةيئاطعلا مكحلا )١(

 ١18. :ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلالا (؟)

 ناويد ةيربلا ريخ حدم يف ةيزمهلا ةديصقلا :رظناو .7" : ص قحلا قيرط يف يتريسم 0(

 .65:ص راكفألا ريونتل رارسألا فشكو « :١7 ص يريصوبلا

 ١9. :ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفنلا (:)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لكك يبنلا ملع نم ةذوخأم يه نيرخأتملاو نيمدقتملا ءايلوألا اهب ءاج يتلا

 ضعب هذهو ءملقلا ملعو .ظوفحملا حوللا ملع :همولع نم نأ اوعداو

 : كلذ يف مهصوصن

 ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا نإ) :يسافلا دوعسم نب دمحم لاق

 مهبتارم غلبي ام ِةِكَي يبنلا مهاطعأ ةيدمحملا ةمألا هذه نم ءايلوألاو «مالسلاو

 .''7( ةيالولاو ةوبنلا نم

 : يريصوبلا لاقو

 مهب هرون نم تلصتا امنإف اهب ماركلا لسرلا ىتأ يآ لكو

 ملظلا يف سانلل اهاونأ نرهظي اهبكاوك لضف مه سمش هنإف
 ا"'ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإو

 ىلإ كلذ ىدعتي لب «طقف فصوتلا خويش ىلع رصتتقي ال ْةكَم يبنلا ددمو

 هيلع هتعباتم » : ةبيجع نبا لاق «مهنع ددملا عطقني الو «نيديرملا نم مهعابتأ
 هرمأو «هتبحم راثيإو «هيدهب ءادتهالاو ءهراونأ نم سابتقالاو «مالسلاو ةالصلا

 «ىمظعلا ةطساولا وه ذإ ؛ةياهنو ٌةيادب ءاّدبأ ديرملا نع عطقني ال ؛هريغ ىلع
 ىلإ لصاو ددم لكف «مهرارسأو مهحاورأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ وهو

 ةيبرت يف كرتو لعف نم خايشألا هب رمأت ام لكو ءهدي ىلعو هِي هنم وهف دبعلا

 ولو يبنلا نع ةباينلا بسحب كلذ يف مهو «هب ءاج يذلا نم ءزج وهف نيديرملا
 ةدهاشمو فشك لكو ِةَِكَك هل ةزجعم يهف رهظت ةمارك لكو «هنع ءافلخ مهنأل
 ,"0لك رون نمف

 .78-74:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت ىف ةينابرلا تاحوتفلا ()

 .5509/5 :ديدملا رحبلا و :١158.« ص يريصوبلا ناويد رظنا .ةدربلا (؟)

 5٠94/5 :ديدملا رحبلا (9)



 : ةئثاغتسالاو ءاعدلاب لكي يبنلا ىلإ هجوتلا زوجي هنأ -4

 هذهو «ةيهولألا ديحوت مدهت يتلا ةريطخلا ةيدقعلا تافلاخملا نم هذهو

 ءاومعز ِهلكَي يبنلا ةبحم ىلع لدت يتلا برقلا نم اهنوربتعي ةفلاخملا
 : كلذ نمو «ءاّدج ةريثك كلذ يف مهصوصنو

 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 : يريصوبلا لاق

 هب ذولأ نم يل ام قلخلا مركأ اي

 يبكهاج هللا لوسر قيضي نلو

 ممعلا ثداحلا ثودح دنع كاوس

 ."' 'جقتنم مساب ىلجت ميركلا ذإ

 : ةيربلا ريخ حدم يف ةيزمهلا ةديصقلا يف اًضيأ لاقو
 يداؤف نإ نامألا نامألا

 ءوسلاب ينسمي نأ هّللا ىبأو

 يتلا رومألل كانوجر دق

 رقف ءاضنأ كيلإ انيتأو

 يسفن تاجاح ردصلا يف توطناو

 ثيغلاو ثوغلا وه نم اي انثغأف

 ةمغلا جرفت هب يذلا دوجلاو

 فوهلم ةثاغتسا ىدهلا يبن اي

 يبيسبمط ثنأو يتلع هذه

 ىوكش كئثبأ نأ زوفلا نمو
 ينأو ىولغلا كيف ىبلقلو

 ءاوه نهتيتأ بونذ نم
 ءاجتلا كيلإ يلو لاحب

 ءاضمر انبولق يف اهدربأ

 ءاضنأ ىنغلا ىلإ انتلمح

 ءاوطنا كيدن نعااهل ام

 ءاوأللا ىرولا دهجأ اذإ

 ءابوحلا فشكتو انع

 ءابيوحلا هلاحب ترضأ

 ءاد بلقلا يف كيلع ىفخي سيل

 ءاضتقا يهو كيلإ ىوكش يه
 ."”ءاولغلا كحدم ىف ىناسلل

 صاللخإب ِةْكَي هب ثاغتسا نم نأ تابرجملا نم راص دقو » : يناهبنلا لاقو

 نم الإ دحأل فلختلا لصحي ملو «تناك امهم هتجاح ىضقت ءاجتلا قدصو

 . ١07/7 : ص يريصوبلا ناويد رظنا .ةدربلا 0ع

 .١5-5؟9:ص يريصوبلا ناويد ةيربلا ريخ حدم يف ةيزمهلا ةديصقلا 2,0



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 امأو » :اًضيأ لاقو «"'”« ءاجتلالا قدص مدعو «ددرتلا لوصحو «نيقيلا فعض

 «نيبوركملا تابرك جرفيو «نيلئاسلا جئاوح يضقيو « عنميو يطعي هِي هنوك

 نم لك الإ هعوقوو هتحصب ددرتي الو .هيف كش ال وهف ءءاشي نميف عفشي هنأو

 ."7؛ مالسإلاب دهع بيرق هنأك ىتح مالظلاو لهجلا هبلق ىلع مكارت

 : "”يواقردلا قارحلا دمحم لاقو

 ىئالبل اًمشاك كريغ فلأ نل ىتبرك تلج نيح كتوعد دقلو

 (9ءاعفشلا فرشأو ميظعلا الإ اهل ىعدي الف تمظع نإ لاحلاو

© © 96 

 )١( ةيدمحملا راونألا ص:5١06.

 حرش يف ةبيجع نبا مالك رظناو :5١«, ص قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش (؟)

 ١78. : ص ةيمورجألا

 تهتنا هيلإو «(ه1187) ةنس دلو «ىلذاشلا يواقردلا قارحلا دمحم نب دمحم :وه (6)
 هلو «ةيشيشملا ةالصلا حرش :هتافلؤم نم «برغملا يف ةيلذاشلا ةيواقردلا ةقيرطلا ةخيشم
 تاماركلا عماج :رظنا .(ه١57١ ةنس يفوت «ضرافلا نبا ةقيرط هيف كلس رعش ناويد

 : ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا :رظناو 2189 :ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا
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 :١57. ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (4)



 يجيد ىح
 ىسئوز»» 2 سسو

 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 هلع لوسرلا ىف ةيلذاشلا ةديقع دقن :عبارلا بلطملا

 :ةلاسرلا ةلزنم نايب يف مهلوق دقن :الوأ

 ضرع قبسو «ةلاسرلا ةلزنمل اهنايب يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق ضرع قبس

 يهو «ةلاسرلل ةمظعملا صوصنلا الوأ مهل تضرعف ءصوصنلا نم نيعون

 لك نأ انفرع اذإ نكلو ءاهيلع دمتعت ةيلذاشلا ةقيرطلا تناك ول قح صوصن
 «ةعيرشلاب ديقتم :رهاظ سفن :نيسفن اهل ةيفوصلا قرطلا دنع ةديقعو ثحبم

 رارسألاو ةقيقحلاب قلعتم :نطاب سفنو «ماوعلاو ءاهقفلاو ءاملعلا همهفي

 اذهو «مهعابتأ صاوخ الإ اهيلع علطي الو همهفي ال يتلا ةينطابلا ةيفخلا مولعلاو

 .ةلاسرلاو ِةِْكَي لوسرلا يف مالكلا كلذ نمو «مهدنع ةديقع لك يف رمألا

 نوتأي رهاظلا ملع يف ةلاسرلا نأشو ِكَي لوسرلا يف نوملكتي امدنع مهف
 ةناكم اهل ةلاسرلاف «مهنوفلاخي دقو مهنوقفاوي دقو مهنع سانلا هلقعي مالكب

 مهافطصا «ىلاعت هللا ريغ قلخ مهو ءاهل سانلا ةجاحو سانلا ةياده يف نأشو

 مهو .مهل نوجاتحم داهزو دابعو ءايلوأ نم قلخلا لكو «هتلاسر غالبإل هللا

 سيل هنكل قح مالك مهنم مالكلا اذهف «ملعلاو ةلزنملا يف لسرلاو ءايبنألا نود

 قح يف نطابلا ناسلب رخآ مالك مهل نإف «هب مزلن ىتح مهنع روثأملا مهم الك لك

 اهدري «نيملسملا دئاقعل ةفلاخم دئاقعو «ةيرفك مسالط هلك «لسرلاو ةلاسرلا

 مهنع تدرو يتلا هجوألا ضرع قبس دقو «ةيعرشلا صوصنلل مظعم لقاع لك
 ةلاسرلا ميظعت يف مهنع ءاج امل ةلطبم يهو «تالاسرلاو لسرلا صقنت يف

 هجوأ نم نيملسملا دئاقعل ةفلاخم ةلطاب مهنع ةدراولا هجوألا هذهو «لسرلاو

 : ةديدع

 قرفي ال ءاهلك دبعلا نوؤشل ةلماش لسرلاو ةلاسرلا ىلإ ةرورضلا نأ ١-

 فقوتم مهحالصو دابعلا ةيادهف «ةقيقحو ةعيرش نيب الو «نطابو رهاظ نيب



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ؛لسرلا هب تءاج ام اولمكيل مهريغل نوجاتحي الو «لسرلا هب تءاج ام ىلع
 كانه سيلو «ةيافكلا اهيفف «ءلسرلا ةلاسر ىلع ةفقوتم دبعلا ةايح بلاطمف

 مهل دبال دابعلل ةيرورض ةلاسرلاو ١ :ةيميت نبا لاق ءاهنع ينغت ىرخأ رداصم

 هرونو ملاعلا حور ةلاسرلاو ؛ءيش لك ىلإ مهتجاح قوف اهيلإ مهتجاحو ءاهنم

 ةملظم ايندلاو ءرونلاو ةايحلاو حورلا مدع اذإ ملاعلل حالص يأف «هتايحو

 هبلق يف قرشت مل ام دبعلا كلذكو «ةلاسرلا سمش هيلع تعلط ام الإ ةنوعلم

 لاق «تاومألا نم وهو ةملظ يف وهف اهحورو اهتايح نم هلانيو ةلاسرلا سمش
0 

 نَمَك سياّنلأ يف ءوي ىِثْمَي ارث ُمَل اَنْلَعَجَو ُهَئَيِحلد اًمِنَم نك نم وأ : ىلاعت هلل
 ناك نمؤملا فصو اذهف ١77[« :ماعنألا ةروس] 2 جراخي َسْيَل ٍتَمْلُظْلا ىف لَم

 ارون هل لعجو «ناميآلا رونو ةلاسرلا حورب هللا هايحأف «لهجلا ةملظ يف اًئيم

 .تاملظلا يف بلقلا تيمف رفاكلا امأو «سانلا يف هب ىشمي

 هللا لاق «ةايحلا تدقف دقف مدع اذإ حورلاو احور هتلاسر ىلاعت هللا ىمسو

 نكلَو نما الو بككلا اَم ىرَدع تنك اَم ارق ْنَي اور َكَيِإ آس َكِلَدَكوط : ىلاعت
 نيلصألا انه ركذف 201057 :ىروشلا ةروس] # ًانِداَبِ ْنِم ُكآَمَش نم هب ىِدْنَت اون ُهَنَلَعَج

 لاثمألا هَّللا برضي كلذكو ءرونلا رونلاو ةايحلا حورلاف «رونلاو حورلا امهو

 ةايح ءامسلا نم هلزني يذلا ءاملاب اهل اًرونو بولقلل ةايح هلزنأ يذلا يحولل

 تي ٌدْرنَألم : ىلاعت هلوق يف امك اذهو ءرونلا اهب لصحي ىتلا رانلابو «ضرألل

 بَلِ هآعيبأ ِراَلأ ىف هيلع َنوُدقوي اَنِمَو اَيباَ ايو ليل َلَمَتْحََف اهِرَدَقِب ةَيدْوَأ َتَلاََف كم َمَسل
 كسلا 007

00 

 سائلا مهني ام اَمأَو امج بهدف ُديزلا اَمأَك لطنبلاَو َّنحْلأ هلأ برْضَي َكِلَدك ُمَُنَم دبر عمم وأ م 7 عمم وعي هه رطمس ناس م و .ِ 2 ع 5 7
 نا [١:دعرلا ةروس] ب َلاَمَأْل أ برص كلك ضرْلا ىف تكن

 ىلإ ةرورض لك قوف دابعلا رارطضا ملعت انهاه نمو 7 : ميقلا نبا لاقو

 )١( عومجم :رظناو «.97-94١/44:ىواتفلا عومجم الفتاوى:١9/ 40.



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 ال هزإف ءرمأ اميف هتعاطو «هب ربخأ اميف هقيدصتو «هب ءاج امو «.لوسرلا ةفرعم

 .لسرلا يديأ ىلع الإ ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال حالفلاو ةداعسلا ىلإ ليبس

 لانيالو .مهتهج نم الإ ليصفتلا ىلع ثيبخلاو بيطلا ةفرعم ىلإ ليبس الو

 سيل قالخألاو لاوقألاو لامعألا نم بيطلاف «مهيديأ ىلع الإ ةتبلا هَّللا ىضر

 مهلامعأو مهلاوقأ ىلع يذلا حجارلا نازيملا مهف .هب اوءاج امو مهيده الإ

 نم ىدهلا لهأ زيمتي مهتعباتمبو «لامعألاو قالخألاو لاوقألا نزوت مهقالخأو

 ىلإ نيعلاو «هحور ىلإ ندبلا ةرورض نم مظعأ مهيلإ ةرورضلاف «لالضلا لهأ

 هتجاحو دبعلا ةرورضف تضرف ةجاحو ةرورض يأف .اهتايح ىلإ حورلاو ءاهرون

 نيع ةفرط هب ءاج امو هيده كنع باغ اذإ نمب كنظ امو «ريثكب اهقوف لسرلا ىلإ
 تناك اذإو ...ةالقملا يف عضوو ءاملا قراف اذإ توحلاك راصو كبلق دسف

 هسفن حصن نم لك ىلع بجيف هو يبنلا يدهب ةقلعم نيرادلا يف دبعلا ةداعس
 نع هب جرخي ام هنأشو هتريسو هيده نم فرعي نأ اهتداعسو اهتاجن بحأو

 نيب اذه يف سانلاو «هبزحو هتعيشو هعابتأ دادع يف هب لخديو «هب نيلهاجلا

 ."7(ءاشي نم هيتؤي هّللا ديب لضفلاو .مورحمو رثكتسم و لقتسم

 هترطفب عيطتسي ناسنالا نأ اهنم ذخؤي صوصن ةيلذاشلا خويش نع درو ١-

 كلذ دنع هل فشكنتف «ندبلا قئالع نم صلخت اذإ بيغلا كردي نأ هتدهاجمو

 .مهريغو ءايبنألل لصحي اذه نأو «بجحلا

 ءايلوألا ضعب تلعج ثيح «ةلاسرلا بناجل صقنت اهيف ةلوقملا هذهو

 صتخا امي كلذو كي يبنلا ردصم ريغ نم بيغلاو ىدهلا ىلإ لصي نأ عيطتسي
 نم ةرشابم ٍلكَي لوسر نعو ىلاعت هَّللا نع مهيقلتك ةعونتم رداصم نم ءايلوألا هب

 ىف الصف ميقلا نبا دقع 718/5-71١9: :ةداعسلا راد حاتفم يفو ,١:7-١597/1:داعملاداز )1١(

 .بطلا ىلإ مهتجاح قوف ةرورض اهيلإ مهتجاح نأو «ةعيرشلا ىلإ سانلا ةجاح



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 رضخلاو ىؤرلاو فشكلا نع يقلتلا كلذكو «ةنسلاو باتكلا قيرط ريغ

 ضعب يف ةنسلاو باتكلا نع اهب ءانغتسالا مهل لصحي كلذبو .ءايلوألاو

 مهقبس سفنلا يف ةنماكلا بيغلا ىلع عالطالا نم ىوعدلا هذهو «لئاسملا

 ءايبنآلاب صاخ كلذ نبسحت الو» :لاق ثيح ؛يلازغلا دماح وبأ اهريرقتل

 عرز نم لكف ...اذهل عوضوم ةقلخلا لصأ يف مدآ نبا رهوج نأل «ءايلوألاو

 الإ لصحي ال بلطلاو ءدجو بلط نمو «لصو ىشم نمو ءدصح

 دوجلا مكحب ةلوذبم ةمحرلا هذهف  :رخآ عضوم يف لوقيو «''0ةدهاجملاب
 ةيكزتب لوبقلل دادعتسالا نم دبال نكلو .دحأ ىلع اهب نونضم ريغ .ىهلالا

 2”( ةرودكلاو ثبخلا نع اهريهطتو سفنلا

 .ءايبنألا هاقلت امك يحولا ىقلتل ةلباق ةيرشبلا ةرطفلا نأ مهلوق ةصالخو

 ولو «ةضايرلاو ةدهاجملاب لانت ال «ةيهلإ ةحنم اهمولعو ةوبنلا نإف «لطاب اذهو

 .ىلاعت هللا رايتخاب الإ اهيلإ ليبس الف ءهلمعو هملع يف لامكلا دبعلا غلب
 .ةيهلإ ةينابر ةمعن ةوبنلا نأ تايآلا نم ريثك يف ىلاعت هللا نيب دقو «هئافطصاو

 : ىلاعت لاقو «[١؟4 :ماعنألا ةروس] « ٌةَكلاسر ُلَصَج لمحت ُتَيَح ملعأ هَل 18 ىلاعت لاق

 : لاقو ٠11 44:فارعألا ةروس] كيو قس 0200 عمومي لاق

 ميه ةَيَرَذ نمو جون مم اًنْلَمَح ْنَمِعَو مدا َةَيِرذ ني نيل يس : مهدكع هَل 3 نيل َكِتلرَأ

 رايتخا ةوبنلا تاذ نأ امكو «[08:ميرم ةروس] 4 ادع ايده نَمِمو َليِهَرَسِإَو

 .اهمولع كلذكف ءافطصاو

 ال » :لاقف ءانألا ةلزنمب ءايلوألا ةاواسم ةلواحمل ةيميت نبا ىدصت دقو

 هيطعأ ام ىطعي يلولا نأ روصتي الو «بيغلا ناميإ يف ءايبنألا عم ءايلوألا لازي

 يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ ءايلوألا لضفأو «ةبطاخملاو ةدهاشملا نم يبنلا

 )١( ةداعسلا ءايميك ص:١9.

 لمعلا نازيم (؟) ص:؟١.



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 الو «جارعملا ةليل ِةِكَي يبنلا هدهاش ام دهاش نم ءالؤه يف سيلو ؛«مهوحنو

 مهنم دحأ عمس الو «ّلِكَي يبنلا ىلع يحولاب نولزني اوناك نيذلا ةكتالملا دهاش

 نع اًلضف ءايبنألا ةماع عمس الو «جارعملا ةليل هيبن هب ملك يذلا هللا مالك

 دوادل اًميلكت هللا ملك الو «نارمع نب ىسوم هعمس امك هللا مالك ءايلوألا

 نم دحأل لصحي كلذ نوكي نأ نع الضف ىسيع الو ميهاربإ الو لب ناميلسو

 .ءايلوألا

 بجي الو ,نوموصعم مهنإف «بجاو ءايبنألا هب ءاج ام لكب نامياإلاو

 ذخؤي الإ سانلا نم دحأ نم ام هنإف ءزوجي الو لب يلولا هلوقي ام لكب ناميإلا

 اًرفاك ناكو لتق ءايبنألا نم اين بس نمو لب ِهّللا لوسر الإ كرتيو همالك نم

 ."'"0 يلولا فالخب اًدترم

 صخ هنأو رهاظلا ملعب ءاج امك نطابلا ملعب ءاج كي يبنلا نأ ىوعد نأ -'9

 يقاب نع غالبلا متك ِةْلَي يبنلا نأ ينعت يهف «ةلطاب ىوعد ةيفوصلا نطابلا ملعب

 اماني » :ىلاعت لاق دقو «نيدلا غالبإ يف اهلمحت يتلا ةنامألا دؤي ملو «ةمألا

 ء[+:ةدئاملا ةروس] «ٌةتلاَسر َتْفَلب اف لصف زل نإ كير ني كلل ل 1م لب لوسيل

 : تلاقف «هبر ٍةِك دمحم ىأر له هاتمأ اي انقر ةشئاعل تلق ١ لاق ''”قورسم نعو

 نم «بلذك دقف نهكثدح نم ثالث نم تنأ نيأ «تلق امم يرعش فق دقل

 فك للا ةكصير الا» : تأرق مث «بذك دقف هيد ىأر و محم نأ كندح

 ام ملعي هنأ كثدح نمو .. .[١٠:ماعنألا ةروس] ««ٌريَيْلَل فيلل ٌوْهَو ٌرصتألا كردي

 ةروس] 4 ُبيكَحَت ادام ٌسْفن ىرْذَت امو## :تأرق مث «ءبذك دقف دغ يف

 .158١:ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش (؟١1)

 ةمئأ رابك نم «دباعلا «يفوكلا يعادولا ينادمهلا كلام نب عدجألا نب قورسم :وه (؟)

 .(ه717) ةنس يفوت ةباحصلا رابك نع ىورو «ةتسلا هل جرخأ «دباع ةقث «مهئاهقفو نيعباتلا

 .١١٠/١١٠:بيذهتلا بيذهت :رظنا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لب لوسّرلا اماني # :تأرق مث بذك دقف متك هنأ كثدح نمو «[* 4 :نامقل

 ,21)( [39:ةدئاملا ةروس] 9 نم كلل

 ملع دورو ىلع اهب نولدتسي يتلا مهتلدأ ضعب ىلع اًدار ةيميت نبا لاقو

 يبنلا نيب يجنزلاك ناك هنأ) :رمع ثيدح امأو » :لاقف دلك يبنلا نع نطابلا

 ىلإ سانلا برقأ يفك قيدصلا ركب وبأ ناك معن «قلتخم بذكف (ركب ىبأ نيبو

 هلك يبنلا ناكف هنع هنولأسي امل «هدارمب مهملعأو ءهب مهالوأو هللا لوسر

 ءرخآ مهفب قيدصلا دادزيو كَم ةباحصلا همهفي يذلا يبرعلا مالكلاب ملكتي
 رمع همهفي ال مالكب ملكتي ناك ٍةِكَي يبنلا نأ امأف ...مهيلع ديزيو هومهف ام قفاوي

 هيلع ءلاض لهاج وهف اذه دقتعا نمف يجنزلا مالكك مهدنع نوكي لب هلاثمأو

 ."06 هقحتسي ام هللا نم

 ةيفوصلا نأو «نطابلا نود رهاظلا ملعب ءاج امنإ ِةكَي يبنلا نأ ىوعد نأ - 5

 صتقتنت اهيفو ء«رفكو لالض ىوعد «نطابلا ملعب ةمألا يقابو لسرلا ىلع اوداز

 لاقف ةيرفكلا ةعدبلا هذه ىلع درلا ةيميت نبا ىلوت دقو «لسرلاو ةلاسرلا بانجل

 يف هقرف ام ةحلاصلا لامعألاو فراعملاو لئاضفلا نم هل عمج ١ : لَك يبنلا نع

 ال هيلإ هلسرأو هيلإ هلزنأ امب هّللا نم هب هّللا هلضف ام ناكف ءءايبنألا نم هريغ

 هلل اّيلو نوكي ال ِكَي دمحم ةلاسر هغلب نم لك نإف [ءايلوألا] فالخب اذهو

 دمحم طسوتب وه قحلا نيدو ىدهلا نم هل لصح ام لكو «ّةِْكَي دمحم عابتاب الإ

 كلذ عبتا اذإ الإ هلل اّيلو نوكي ال هيلإ لوسر ةلاسر هغلب نم كلذكو ءّدِي

 .هيلإ لسرأ يذلا لوسرلا

 .١ا/ا/ : ح ملسم حيحصو 101/5: ح يراخبلا حيحص 010(

 ,.94-الا//١١:ىواتفلا عومجم ()



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 رش وهف ؛ةقيقحلا ملع نود ةعيرشلا ملع يف وأ «نطابلا ملع نود رهاظلا ملع يف

 لهأ نود نييمألا ىلإ لوسر اًدمحم نإ :اولاق نيذلا ىراصنلاو دوهيلا نم

 كلذكو .كلذب اًرافك اوناكف ضعبب اورفكو ضعبب اونئمآ كتلوأ نإف .باتكلا

 ام ضعبب نمآ «نطابلا ملع نود رهاظلا ملعب ثعب اًدمحم نإ :لوقي يذلا اذه

 وه يذلا نطابلا ملع نأل ؛كئلوأ نم رفكأ وهو ءرفاك وهف ضعبب رفكو هب ءاج

 اذهو «ةنطابلا ناميإلا قئاقحب ملع وه اهلاوحأو اهفراعمو بولقلا ناميإ ملع

 .ةرهاظلا مالسإلا لامعأ درجمب ملعلا نم فرشأ

 قئاقح نود ةرهاظلا رومألا هذه ملع امنإ ِةِكَي اًذمحم نأ يعدملا ىعدا اذإف

 ضعب نأ ىعدا دقف «ةنسلاو باتكلا نع قئاقحلا هذه ذخأي ال هنأو ءناميإلا

 :لوقي نمم رش اذهو ءرخآلا ضعبلا نود لوسرلا هب ءاج امم هب نمآ يذلا

 ىندأ هب نمآ يذلا ضعبلا اذه نأ يعدي الو «ضعبب رفكأو «ضعبب نموأ
 ."'7( نيمسقلا

 بانجل مهصقنت ىلع ةديكأ ةلالد لدت يتلا ةريبكلا ماوطلا نمو -ه

 يذلا ؛هلهأو ملعلل مهصقنت وه ىدهو ملع نم ءايبنألا هب ءاج امو «ةلاسرلا

 صوصن نع ءالؤه يمع دقو «ةيلمعلاو ةيدقعلا مهتافارحنا ةرثك يف ببست
 نولي نَا ىوَيَسَي ْلَم ْلُقِظ : ىلاعت لاق «هبلطو ملعلا حدم يف تءاج يتلا ةعيرشلا

 َنينْلاَو مكس اوثَما َنيِذَلأ هلأ قري : ىلاعت لاقو 15: رمزلا ةروس] ومعي ال نو
 َوُه الإ َدَلِإ ل مَآ هلأ دهس : ىلاعت لاقو 1١[« :ةلداجملا ةروس] «َتنحَرَد َرِْعْلأ أوثوأ

 لاق ءادردلا يبأ نعو «[8١1:نارمع لآ ةروس] 6 ٍلسِقْلاب مئات رلعلا اولد ةَكَقلَمْلاَو
 رع تس ١



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اًرانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإو » : لوقي ٍةِكَي يبنلا تعمس

 ."'"(رفاو ظحب ذخأ هذخأ نمف ملعلا اوثرو اًمهرد الو

 :ةيالولاو ةلاسرلاو ةوبنلا نيب قرفلا يف مهلوق دقن :اًيناث

 : لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا يف ةنسلا لهأ لوق نايب
 ءيش يبنلاو لوسرلا نيب مهقيرفت دنع ةيلذاشلا خويش مالك يف دجوي ال

 ةغلو يبنلاو لوسرلا فيرعت يف ةنسلا لهأ لوق نايب نكميو ؛مهيلع ذخؤي
 : يلي امب اًحالطصاو

 : ةوبنلا

 هَل #» :ىلاعت هللا لاق «ربخلا ىنعمب أبنلا نم ةقتشم :ةغللا يف ةوبنلا

 : أبتلا ١ : برعلا ناسل يف ءاج 144: رجحلا ةروس] ه«ٌمِيحّيلأ ُروُهَمْلا انأ هْيَأ ئداَبع

 .")( هنع أبنأ هنأل ...َنْيو هَّللا نع ربخملا ءيبنلاو ...ربخلا

 فرش هنأ يأ -ضرألا نع عافترالا يهو ةوابنلاو ةوبثلا نم ذخأ » :ليقو

 يف لخاد ىنعملا اذه نأ قيقحتلاو » :ةيميت نبا لاق «*"”« قلخلا رئاس ىلع

 ظفل امأو ءاّيلع ردقلا عيفر الإ نوكي الف «هنع ائبنم هلعجو هَّللا هأبنأ نمف لوألا

 سيل نم هب فصوي اذه ناك ذإ ةوبنلا صوصخ ىلع لدي الف ةعفرلاو ولعلا
 ." 6 ةوبنلا نم ال ءابنإلا نم ذوخأم يبنلا نأب عطقلا بجيف ...يبنب

 :ةلاسرلا

 ىنعمب لسرلا نم وأ «هيجوتلا ىنعمب لاسرإلا نم ذوخأم ةغللا يف لوسرلا

 حتف اهب ىوقتي دهاوش هل ١ : رجح نبا لاق 2777: ح هجام نباو 23541١ :ح دواد يبأ ننس 01(

 .57910/:ح عماجلا حيحص ىف ينابلألا هححصو ٠١8/1١, :يرابلا

 .57: ص طيحملا سوماقلاو ل ١/ :أبن ةدام :برعلا ناسل 030

 ١/ ١57-157. :أبن ةدام :برعلا ناسل (*)

 .08"1 :ص تاوبنلا (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ش

 عباتي يذلا وه :ةغللا يف هانعم :لوسرلاو» :برعلا ناسل يف ءاج «عباتتلا

 ىمسو ...ةعباتتم يأ السر لبالا تءاج :مهلوق نم اًذخأ ؛هثعب نم رابخأ

 كلذكو «تلسرأ نم مسا لوسرلاو ةلاسر وذ يأ لوسر وذ هنأل اًلوسر لوسرلا

 ."7( ةلاسرلا

 : اًحالطصا ةلاسرلاو ةوبنلا

 لئس زاب نب زيزعلا دبع انخيش تعمس دقو «ةيداهتجا ةلأسم امهنيب قيرفتلا

 امهنيب قرفي ال مهضعب نأو لوسرلاو يبنلا نيب قيرفتلا يف ءاملعلا فالخ نع
 ىلع اولدتساو ءامهنيب قيرفتلا يف ءاملعلا ثحب دقو «كلذ رضي ال :لاقف

 لوُسَر نم َكِلَبَق نم اَمْلَسَرَأ اموإ# :ىلاعت هلوق :اهنم ةلدأب امهنيب قيرفتلا ةيعرش
 ةرياغملا ىلع لدي امم يبنلاو لوسرلا نيب فطعف [1/1؟ جحلا ةروس] يب اَلَو

 امهنم لك ىمسم ديدحتو «لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا ديدحت يف ءاملعللو

 كانه نأ ملعلا لهأ نم ريثك دنع حجارلا رمألا نكل ءدقن نم ملسي ال ريثك مالك

 لكب دارملا ديدحت يف اوفلتخا نإو لوسرلا ىمسمو يبنلا ىمسم نيب اًقرف
 يبن لك سيلو يبن لوسر لكف ةلاسرلا نم معأ ةوبنلا نإف اضيأو ءامهنم
 لوس

 اميف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش هركذ ام امهنيب قورفلا نم ءاملعلا ركذ دقو

 نينمؤملا بطاخيل هيهنو هرمأب هللا هأبن نم وه يبنلا نأ :رهظي يذلاو «قبس

 نم وهف لوسرلا امأو «مهيلإ لسري الو رافكلا بطاخي الو «كلذب مهرمأيو

 مل اذهلو «هتدابع ىلإ مهوعديو هللا ةلاسر مهغلبيل نينمؤملاو رافكلا ىلإ لسرأ
 نيرفاك موق ىلإ نولسري مهنأل «لسرلا بيذكت يف الإ بيذكتلا ةملك تأت

 .١٠1:ص طيحملا سوماقلا رظناو ء«7854 - 78 /١١:لسر ةدام ءبرعلا ناسل )١(

 .77١ص ىيفنحلا زعلا يبأ نبال ةيواحطلا ةديقعلا حرش رظنا (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 فسوي ناك دقف ةديدج ةعيرشب يتأي نأ لوسرلا طرش نم سيلو «مهنوبذكيف

 .لسر مهلكو ةاروتلا ةعيرش ىلع اناك ناميلسو دوادو «ميهاربإ ةلم ىلع

 نم َكَِبَق نم املس ًاموإ# :ىلاعت لاق امك لوسر هنأ يبنلا ىلع قلطي دقو

 .«لوسرلاو يبنلا لسري هنأ نب هللا ركذف ء[0 جيحلا ةروس] ين لَو ٍلوَسَر

 نم لسرم وهف رمأ ىلإ نينمؤملا ةوعدب يبنلا رمأ اذإ ىلاعت هَّللا نأ كلذ نايبو

 ىلإ لسرلا لاسر وهف قلطملا لاسرالا امأو «ديقم لاسرال اذه نكل مههلإ هل

 نينمؤملاو رافكلا نم قلخلا ةماع

 لوسرلاو «هغيلبتب رمؤي ملو عرشب هيلإ يحوأ نم وه يبنلا نأب قيرفتلا امأو

 «هتحص مدعب صوصنلا تءاج قيرفت وهف «هغيلبتب رمأو عرشب هيلإ يحوأ نم وه
 ٌمكَو :ىلاعت هلوق «هدرت يتلا صوصنلا نمو «هل هللا ءاطع نبا لاطبإ قبس دقو

 نم َكِلَبَق نم اَمْلَسَرَأ امو#» : هلوقو «[1:فرخزلا ةروس] 4«َنيلَودْل ف ّيَّب نم اَْلَسْرَ

 رومأم لسرم ىبنلا نأ ىلع لدي كلذو ء[ه" جحلا ةروس] 6 و ٍلوَسَر
 بل

 َنِذَلأ حرسبلا اب 5 وو ىدش 0 ةيروَتلَأ الن اًنِإو6 : ىلاعت لاقو « غيلبتلاب

 هلع اوناكَو هلأ ٍبتك نم اوُظفحُتسأ اَمي ٌراَبحُأْلاَو َنوُينَيَرلاَو اوداه َنِذَلِل اومَلَسُأ

 دعب نم ليئارسإ ينب ءايبنأ نأ ىلع لدت ةيآلا هذهف «[44 :ةدئاملا ةروس] 4«اَدش

 .اهيلإ نوعديو «ةاروتلاب نومكحي ىسوم

 : يلولاو يبنلا نيب قرفلا يف ةنسلا لهأ لوق نايب
 كلذ اوركنأ نإو «يبنلل يلولا ةلئامم تابثإ ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا تصرح

 ةحص تبثت يتلا هجوألا ركذو مهلوق ضرع دنع مهلوق لاطبإ قبس دقو ءاّرهاظ

 يتمأ ءاملع ١ :وهو هب اولدتسا يذلا رثألا امأو «يبنلل يلولا ةلئاممب مهلوق

 وه مث ءاقباس هنايب قبس امك هل لصأ ال لطاب رثألا اذهف « ليئارسإ ينب ءايبنأك

 ؛ملاعلا ىلع يلولا ليضفت يف مهلوق لطبل هرهاظب اولاق ولو ءاملعلا نع ثدحتي
 .هيقفلاو ملاعلا ىلع يفوصلا ليضفت هب نونعي يذلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ةدحالملا ءالؤهو » :هلوق يف مهلوق ىلع درلا ىلإ ةيميت نبا راشأ دقو

 هتيالو :نولوقيف سانلا ىلع نوسبليو «ةوبنلا نم لضفأ ةيالولا نأ نوعدي

 :نودشنيو هتوبن نم لضفأ

 يلولا نودو لوسرلا قيوف حخزرب يف ةوبنلا ماقم

 نم اذهو «هتلاسر نم مظعأ يه يتلا هتيالو يف هانكراش نحن :نولوقيو

 «ىسوم الو ميهاربإ ال دحأ اهيف هلثامي مل دمحم ةيالو نإف «مهلالض مظعأ

 .نودحلملا ءالؤه هلثامي نأ نع اًلضف

 هتوبنو «هتوبنل ةنمضتم هتلاسرو «يلو يبن لوسرلاف «يلو يبن لوسر لكو

 ريدقت اذهف هلل هتيالو نودب هايإ ِهَّللا ءابنإ درجم اوردق اذإو «هتيالول ةنمضتم
 نع ةدرجم نوكت الو هلل اًيلو الإ نوكي نأ عنتمم هايإ هئابنإ لاح هنإف «عنتمم
 دق ءالؤهو «هتيالو يف لوسرلل الثامم دحأ نكي مل ةدرجم تردق ولو ؛«هتيالو

 ندعملا نم نوذخأي مهنإ : يبرع نبا «صوصفلا) بحاص لوقي امك :نولوقي
 .'”( لوسرلا ىلإ هب ىحوي يذلا كلملا هنم ذخأي يذلا

 :ةيدمحملا ةقيقحلا يف مهلوق دقن :اًثلاث

 نم لب «ةيفوصلا هيف تعقو يذلا ولغلا بعش نم ةيدمحملا ةقيقحلا ةديقع
 ةفسلفلاب رثأتلاو ٍةِلَي لوسرلا يف ولغلا نم جيزم هنأ هلصأو ءرفكلا بعش

 تافص تفضأ يتلا ةينارصنلاب رثأتلاو ,قولخم لوأل اهريرقت يف ةينانويلا

 نم تأشن «ءامع يف ءامعو لماك ضومغ يهو «'''قفلا حيسملا ىلع ةيبوبرلا

 لَو دمحم ةقيقح نأ ةلوقمو «عقاولا نم ديصر يأ اهل سيل ماهوأو ضيرم لايخ

 ثيح لقعلا حيرصل فلاخم وهو «حيرصلا حضاولا رفكلا نم وه هللا وه هنأ

 .5؟١١/57 ىواتفلا عومجم 010(

 .3؟ ص ةدبعلل ةيفوصلا (1؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ليحتسم وهو «نيضيقنلا نيب عمج وهو ءاثدحم ميدقلاو ءاّميدق ثدحملا لعج

 راكنإو ءهقلخ ىلع ىلاعت هللا ةيهولأ راكنإ ىلع لمتشي هنأ امك ءاًعرشو اّلقع

 يف ولغلاو مكايإ » : لئاقلا وهو ِةِْكَي هيف ولغلا ىلع لمتشيو ٌةَْي دمحمل ةوبنلا

 ام .هل لاق نمل لي لاقو « 2 نيدلا يف ولغلا مكلبق ناك نم كلهأ امنإف نيدلا

 مل للك ناك اذإف ٠ ؟”«هدحو هَّللا ءاش ام لق اّدن هَّلل ينتلعجأ ١ : تئشو هّللا ءاش

 نأ روصتي فيكف ةئيشملا يف يواستلا يضتقي ظفل يف هبرب وه كرشي نأ ضتري
 ىراصنلا لوق ريظن اذه مهلوقو كك هاشاح هللا وه هسفن لعجي نأ يضتري

 قلل :ىلاعت لاق «ةثالث ثلاث وأ هللا نبا :مهضعب لوقو هللا وه حبسملا
 : هلوقو «[١!/:ةدئاملا ةروس] « مسرع نبأ ٌيِسَمْلا وه َهَللأ نإ اَوْلاَ تردلا ردح

 #5707 ؛ ةدئاملا ةروس] جسد ُتيِلاَك َهَّننأ كرا أَولاَق نبذل ردك ْرَنَلا»

 ءاش نم رئاصب اهب هللا ىده يتلا ةيادهلاو ةلاسرلا رون وه رون هل ِِلكَي يبنلاو
 َكَِدكَو © : ىلاعت هّللا لاق ءهَّللا نم ةيادهلاو ةلاسرلا رون نأ كش الو «هدابع نم

 وبر ىِدَْت ايون ةتلعجب نكلو ُنمِيإْلا الو الو بنكلأ ام ىرَدَ تك اَم ارم ْني اي اور َكَلِإ آَنَيحَوَأ

 167: ىروشلا ةروس] #8 يَقَتْسَم م لطارص لِ َىِرَمل َكَنِإَو انداَبِع نم ُةآَمَت نَم

 قلخ هل قبسي ملو «مأو بأ نم قلخ ءمظعو محلو مد وهف ِةِْكَو همسج امأ

 ا! هيدالو لبق

 ددم لكو اًيبن ناك هنأو تاقولخملا لبق اًدوجوم ناك ِةِكَي ىبنلا نأ ىوعدو

 ) )1١ح : لبنح نب دمحأ مامإلا دئسمو 275079: هجام نبا نئسو .51٠7/:ح يئاسنلا ننس :

 ١© .سابع نبا ثيدح نم "518 :ح

 ظفاحلا لاق .1١١75:ح نئسلا يف هجام نباو 705١« :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور (؟)

 .005 / 0 :فاحتإ «نسح دانسإب هجام نباو ىربكلا يف يئاسنلا هاور : يقارعلا

 ةيمالسالا ثوحبلا ةلجم نمض ؛ناكيربلا ميهاربال لقعلاو لقنلا نازيم يف فوصتلا :رظنا 06)
 4١. ددعلا

 .١/1957:ةمئادلا ةنجللا ىواتف :رظنا (54)



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا

 يف اوعقو مهسفنأ ةيفوصلا نإ لب «ميلسلا لقعلا اهلبقي ال ةديقع ءهنم ءايبنألا

 لبق اًيبن ناك ٍةِلَم يبنلا نأ لقعي فيك » :لاقف مهضعب اهنع حّرص كوكشو ةريح

 لَك هل لهو «؟ةوبنلا هذهب دوصقملا امف كلذك رمألا ناك اذإو ,؟ةتتَكا مدآ قلخ

 ىلع ةنسلاو نآرقلا نم ةلدألا يه امف تابثإلاب باوجلا ناك اذإو «؟ناتوبن

 نودمتسي اوناك فيكو «؟ءايبنألا لبق ةعيرش لَك يبنلل نوكت فيكو «؟كلذ

 ؟ةعيرشلا هذهب دوصقملا امو ؟اًعيمج مهنع رخأتم وهو «هتعيرش نم مهعئارش
 لزن لهو ؟هيلع يحولا لوزن لبق ميركلا نآرقلا فرعي ِةكَي يبنلا ناك لهو

 ."'"0 ؟نيترم هي يبنلا ىلع نآرقلا

 صخل دقو «ةيرفكلا دئاقعلا هذهب لوقي فوصتلا قيرط كلس نم لك سيلو

 ىلع هيلي دمحم يبنلا يف ةيفوصلا ةديقع ''”قلاخلا دبع نمحرلا دبع خيشلا
 : تاجرد ثالث

 نولعجيف «تادوجوملا تاذ وه هللا نأو ءدوجولا ةدحوب نولوقي نم ١-
 هلالا وهو ءاًعيمج تادوجوملا تردص هنعو هنمو «لوألا قولخملا وه لوسرلا

 .هتلكاش ىلع نمو «يبرع نبا دقتعم وه اذهو «شرعلا ىلع يوتسملا

 ءراونألا تقشنا هنمو ءالعف دوجوم لوأ وه لوسرلا رون نإ نولوقي نم ١-

 .شرعلا ىلع ةيوتسم لوسرلا تاذ نأب نولوقي ال نكل ءاًعيمج قلخلا قلخو
 هلجأ نمو «قلخلا مركأ وهو .دوجوم لوأ لوسرلا رون نأب نولوقي نم -

 امنإو ؛هرون نم تقلخ دق ملاوعلا نأب اوحرصي نأ نود ءاًعيمج نوكلا هللا قلخ

 تاذلل حتفلا توبث تقو يف ةيناويدلا باتك ةمدقم يف هلاق يواسملا ليعامسإ وه (0)

 ١١. : ص ةيدمحملا

 يف ةيمالسإلا ةعماجملا نم جرخت «رصاعم ثحاب ؛فسوي نب قلخلا دبع نمحرلا دبع :وه (؟)
 ثعبل ةيسيئر طوطخ :اهنم تافلؤم هل .«تيوكلا ةلود يف ةوعدلاب لغتشاو «ةرونملا ةنيدملا

 .ةلاسرلا هذه ةباتك خيرات ىتح ايح لازي الو «ةيمالسإلا ةمألا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تاجردلا هذه ىلع ةيفوصلا نأ نم مغرلابو اذه «'”هلجأل تقلخ نولوقي

 ام الإ اًبيرقت نوعمجمو نوقفتم مهنإف دلي دمحم ىيبنلا يف داقتعالا يف ثالثلا

 لك لزنتو «مولعلا لك ضيفت اهنم يتلا تاذلا لوسرلا تاذ نأ :مهنم ذش

 كلذ نع نوربعيو «لوسرلا نم الإ يحولا مهيلع لزني ال لسرلاف «تالاسرلا

 ةيهلالا مولعلا مهيلع لزنت الو ضيفت ال اًضيأ ءايلوألاو اًعيمج لسرلا نإ مهلوقب
 ةيبارتلا هتاذب لوسرلا دجوي نأ لبق يأ .دبألاو لزألا يف لوسرلا تاذ نم الإ

 هذه نم ةيبارتلا هتاذب هنومسي ام تجرخ نأ دعب مث ءدجو نأ دعبو «ضرألا يف

 نأو ءدوجوم لوأ لوسرلا نأ يف مهداقتعا لصاح وه عبطلاب اذهو ...ضرألا

 ."”هلجأل قلخ نوكلا نأ وأ .هرون نم ملاوعلا

 : ةيدمحملا ةقيقحلا يف مهتلدأ دقن

 الب ِهّللا ىلع لوق وهف ؛ةنس الو «باتك نم صن اهيف دري مل ةديقعلا هذه نإ
 ءاملع اهبذك دقو ءاهل لصأ أ ال ةلطاب اهودروأ يتلا ثيداحألا لكو .ملع

 ةضبق ههجو رون نم ضبق هللا نأ نم ركذام كلذك » :ةيميت نبا لاق مالسإلا

 يبنلا يه تناك ةضبقلا نأو ءاّيبن ةرطق لك نم قلخف تقلدو تقرعف اهيلإ رظنو

 .. هثيدحب ةفرعملا لهأ قافتاب بذك اًضيأ اذهف «ءيرد بكوك يىقب هنأو هلك

 خفنو «هيوبأ نم دحاو لك قلخ لب كي يبنلا نم اوقلخي مل مهلك ءايبنألاو

 ةطساوب هنوذخأي هيحوب هئايبنأو هلسرل هللا ملعي املك ناك الو ؛حورلا هيف لل

 ءارو نم مهملكي ةراتو .مهيلإ هيحوي اًيحو للا مهملكي ةراث لب «ليربج ىوس

 ...ءاشي ام هنذإب يحويف اكلم ثعبي ةراتو «نارمع نب ىسوم ملك امك .باجح

 ( ابن تبتك » : ظفل ىفو «دسجلاو حورلا نيب , مدآو ابن تنك » : هلع هلوقو

 .5١١:ص ةنسلاو باتكلا ءوض يف يفوصلا ركفلا 2غ

 ..7١1:ص ةئسلاو باتكلا ءوض يف يفوصلا ركفلا :رظنا (؟)



 ؛«هتيط يف لدجنمل مدآ نأو نيبنلا متاخ بوتكمل هللا دنع ينإ * :وقَي هلوفك

 نم نوكيس ام رهظأو بتك هيف حورلا خفن :: لبقو مدآ دسج قلخ دعب هللا نإف

 : لاق لَك يبنلا نع نيحيحصلا يف تبث امك ءاهرهظأو دمحم ةوبن بتكف ؛هتيرذ
 «كلذ لثم ةقلع نوكي مث ؛ةفطن اًموي نيعبرأ همأ نطب يف مكدحأ قلخ عمجي ١

 لاقيف «تاملك عبرأب رمؤيف اكلم هيلإ ثعبي مث ءكلذ لثم ةغضم نوكي مث
 هنأ ربخأ دقف 2« حورلا هيف خفني مث ءديعس وأ يقشو هلمعو هلجأو هقزر :بتكأ

 هلجأو هقزر بتكي هيف حورلا خفن لبقو همأ نطب يف نينجلا ندب قلخي نأ دعب
 «هتنيط يف لدجنم مدآو .مدآ دلو ديس ربخ بتك اذكهف «ديعس مأ يق ىقشو هلمعو

 .هيف حورلا خفني نأ لبق

 لطاب لقن اذهف ©1"« نيطلاو ءاملا نيب مدآو ايبن : تنك ١ :مهضعب لوق امأو

 ناك نكلو «بارتو ءام نيطلا لب «نيطلاو ءاملا نيب سيل مدآ نإف ءالقعو القن

 هتباتكو ءاهنوك لبق ءايشألاب هللا ملع هيف هوحنو اذهف ء.دسجلاو حورلا نيب

 ىتح اهنايعأ دجوت ال اهنأل ءاهنايعأ دوجو ريغ كلذو ءاهب هرابخإو ءاهايإ

 هتقيقح نيبو باتكلاو مالكلاو ملعلا يف ءيشلا توبث نيب قرفي مل نمو «قلخت

 هذهف ...هلالضو هلهج مظع ينيعلاو يملعلا دوجولا نيب كلذكو «جراخلا يف

 تناك اذإ اميس ال «ملعلا لهأ دنع ةيرفو بذك وه امم اهلاثمأو ثيداحألا

 اهب ثدحيو اهيوري نأ دحأل سيل لقعلا يف ةليختم لب «لقعلاب نالطبلا ةمولعم

 اهب ثدحتلا نم اوعنمي نأ رومألا ةالو ىلعو ...اًبذك اهنوكل نايبلا هجو ىلع الإ

 هلاثمأو هرجزت يتلا ةغيلبلا ةبوقعلا بقاعي هنإف كلذ ىلع رصأ نمو ناكم لك يف

 ملعلا لهأ نم مهريغو ؛هتيب لهأو هباحصأو ِةِلَك يبنلا ىلع بذكلا نع
 )0 هيدلاو

 ."877/18-01:ىواتفلا عومجم (؟)



 ل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نومستي ينم نونمؤملاو هَّللا نم انأ) :ثيدح نع ةيميت نبا لئسو

 بيذاكأ ثيداحألا هذه عيمج ١ : باجأف ؟ ال مأ حيحص اذه لهف «(هنم ةيوهألاب

 - نيملسملا ءاملع عيمج نيب فالخ ال ءرانلا نم هدعقم اهيرتفم أوبتيل «ةقلتخم

 نم لب ؛لصأ اهنم ءيشل سيل «ةقولخم ةبوذكم اهنأ -مهريغو ةفرعملا لهأ

 الإو بات نإف باتتسي نأ بجي ؛رفاك هنإف ثيداحألا هذه عومجم ةحص دقتعا

 الو .باتك يف دجوت الو «ةتبلا لصأ ثيداحألا هذه نم ءيشل سيلو «لتق

 ...هلوسرو هّللا فرعي نمم دحأ طق اهاور

 هلوقي حيرص رفك اذهف «ىلاعت قلاخلا نم اًءزج قلخلا نوكي نأ امأو

 هدقتعا نمو ةفوصتملا لاهجو ؛ةضفارلا نم الغ نمو «ىراصنلا هّللا ءادعأ

 يف الو «هتاقولخم نم ءيش هتاذ يف سيل ؛دبع دبعلاو ءبر برلاو ...رفاك وهف

 برلا لولح دقتعي هّللاب ةفرعملا لهأ نم دحأ سيلو ؛هتاذ نم ءيش هتاقولخم

 نم اًئيش عمس نإو «هب هداحتا الو تاقولخملا نم هريغب وأ «هب ىلاعت

 نوكافألا هقلتخا «ءبوذكم هنم ريثكف «خويشلا رباكأ ضعب نع لوقنم كلذ

 ةفئاطلاب مهقحلأو ناطيشلا مهلضأ نيذلا ؛ةيحابملا ةيداحتالا نم
 ,70« ةينارصنلا

 رباج ثيدح وه دحاو ثيدح الإ ةدسافلا ةديقعلا هذه ىلع لدي ملو :تلق

 هللا هقلخ ءيش لوأ نع ِلي هللا لوسر تلأس :لاق ةيفكرباج نع : هصنو ؛ يف

 هدعب قلخو ريخ لك هيف قلخ مث هللا هقلخ ؛رباج اي كيبن رون وه » :لاقف ؟ىلاعت
 ...٠. ءيش لك

 هنأو للي يبنلا ىلع هبذك تبثت «ةيفارخ تاميسقت هيف تلك رباج ثيدحو

 : كلذ نمو «ةريثك هوجو نم لطاب ثيدحلا اذهو ءريطاسألا نم ةروطسأ

 )١( عومجم الفتاوى:7/١١/ا-14.



 ْ « دقكو ضرع » ةدلذاشلا لكلا

 ةنسلا بتك نم ءيش يف هل لصأ ال عوضوم ثيدحلا اذه نأ :لوألا هجولا
 : هتيلا

 لئاسملا رابك نم اهوربتعا يتلا «ةديقعلا هذه تابثإ يف هيلع دمتعي فيكف
 هوزعي مل ةالغلا نأ ثيدحلا عضو ىلع دهشي اممو ؛نوداعيو اهيلع نولاوي يتلا

 هنم نيملسملا ةماع دنع ةربتعملا ةنسلا نيواود ولخ دكؤي امم قازرلا دبع ريغل

 ثيدحلا يف عضولا اهب فرعي ىتلا نئارقلا نمو «ديناسملاو نئسلاو حاحصلاك

 .ثيدحلا ءاملع هلوادتي ال نأ

 : قلخلا اذه ةيادب نع تربخأ يتلا ةحيحصلا صوصنلل فلاخم هنأ : يناثلا هجولا

 امل ''”نيصح نب نارمع نعف «يدمحملا رونلا ىلإ رشت مل صوصنلا هذهف

 ةمصع) هباتك يف ميهاربإ يكز دمحم :هازع دقف «يناعنصلا قازرلا دبعل ثيدحلا اذهاوزع )2١(

 :ص ةينابرلا تاحوتفلا يف يسافلا دوعسم نب دمحمو «7١١:ص ةيعقاو ةقيقح كي يبنلا

 دبع بتك نم ءيش يف دوجو هل سيل ثيدحلاو 57: ص قحلا قيرط يف يتريسمو ل٠

 دانسإ هل سيل لاؤسلا يف روكذملا ثيدحلاو » :لاقف هنع يطويسلا لئسو ؛«هتبلأ قازرلا

 -يرامغلا قيدصلا نب هللا دبع لاقو ؛770-177 ١/ : يواتفلل يواحلا : رظنا « هيلع دمتعي
 حضاو «عضولا رهاظ ثيدحلا لب حيبق لهاست وهو » :-يطويسلا مالك ىلع اًقلعم

 هنأ عم قازرلا دبع ىلإ هازع يطويسلا نأ بجعلاو :لاق نأ ىلإ...يفوص سفن هيفو «ةراكتلا

 اذه قدص ةطقانشلا ضعب نأ اذه نم بجعأو ؛هعماج الو هريسفت الو هفنصم يف دجوي ال

 هل لصأ ال هلك اذه نأ هللا ملعيو «رباج ىلإ قازرلا دبع نم اًدانسإ هل بكرف ءيطخملا وزعلا

 ةديصق قحلم :رظنا «هب عمسي مل قازرلا دبعو ؛ثيدحلا اذه ةياور نم ءيرب ّديِقَي رباجف

 ىلع اًكردتسم :يرامغلا قيدصلا نب دمحأ لاقو :75:ص يرامغلا هّللا دبعل ةدربلا

 .هعضو يف هيلع فقاولا كش امل همامتب هركذ ول عوضوم ثيدح وهو » : -اًضيأ-يطويسلا

 :رظنا « ةركنم يناعمو «ةكيكر ظافلأ ىلع ةلمتشم ؛ريبكلا عطقلا نم نيتقرو يف عقت هتيقبو

 هعضوب مكحو ((1/ /ص :ةمدقملا)ريغصلا عماجلا يف ةعوضوملا ثيداحألا ىلع ريغملا

 هيبنت" :اهامس ةصاخ ةلاسر يف -هللا همحر-يطيقنشلا رداقلا دبع دمحأ دمحم خيشلا

 'قازرلا دبع فنصمل بوسنملا رونلا ثيدح نم مانألا نيب عاش ام نالطب ىلع قاذحلا

 .-هللا همحر-زاب نبا زيزعلا دبع خيشلا هتلاسر ظرقو هيلع هرقأو

 - «ربيخ ماع ملسأ «ديجن وبأ «يبعكلا يعازخلا فلخ نب ديبع نب نيصح نب نارمع :وه (؟)



 2. ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لدي ٍةِكَي هباوج ذإ قلخلا ءدب ينعي -رمألا اذه نع هنولأسي نميلا دفو هيلع لخد

 ءءاملا ىلع هشرع ناكو «هريغ ءيش نكي ملو هّللا ناك » :ِلَي باجأف - هيلع

 ةيلا رمع نع و 00 ضرألاو تاوامسلا قلخو ءيش لك ركذلا يف بتكو

 ةنجلا لهأ لخد ىتح ؛قلخلا ءدب نع انربخأف اًماقم دكت يبنلا انيف ماق ١ :لاق

 سيلف «""”(هيسن نم هيسنو هظفح نم كلذ ظفح ءمهلزانم رانلا لهأو مهلزانم

 ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو «يدمحملا رونلا قلخل ركذ نيثيدحلا نيذه يف

 ."”لاحملا فيلكت زّوجُي ّنَم بهذم ىلع الإ زوجي ال

 انبر ناك نيأ ءهّللا لوسر اي :لاق هنأ "هيلي نيزر يبأ ثيدح كلذ نمو

 هتحت امو ءاوه هقوف ام ءامع يف ناك ١ :لاق ؟ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق

 لوأ ءاملا وأ شرعلا نأ يف حيرص ثيدحلاف '””« ءاملا ىلع هشرع قلخ مث ءاوه

 -مهمعزب -يدمحملا رونلا ناك ولو ءدهاشملا ملاعلا اذه نم تاقولخملا

 .كَي يبنلا هلفغأ امل اقولخم

 : لَك يبنلا ةيرشبل لاطبإ هيف نأ : ثلاثلا هجولا

 هتضراعمل لطاب «هرون نم كيبن رون هللا قلخ ام لوأ » :ةياورب لالدتسالا

 قلخ مدآو «مدآ ينب نم ِهِْكَي اًدمحم انيبن نأ هب عوطقملا نم ذإ ٍةَِك يبنلا ةيرشبل

 : هتمجرت يف رظنا .ه57 ةنس اهب تامو ةرصبلا نكس «مهئاهقفو ةباحصلا ءالضف نم-

 .517/7 :ةباصالا 257 /“ :باعيتسالا

 .518 :ح يراخبلا هجرخأ )١(

 ١97". :ح اًقلعم يراخبلا هجرخأ (؟)

 .١/1957:ىفصتسملا رظنا (9)

 :رظنا «قفتنملا ينب دفاو «يليقعلا نيزر وبأ «يرماعلا قفتنملا نب رماع نب طيقل :وه (1)

 .4557/8:بيذهتلا بيذهتو 27” 5 /" : باعيتسالا

 ١87 :ح هجام نباو :275١9 هنئس يف يذمرتلاو 17777 :ح هدنسم يف دمحأهاور (0)

 يف ينابلألا هفعضو :2١8 ص :ولعلا يف يبهذلاو ؛يذمرتلا هدانسإ نسحف هيف فلتخاو

 .١5؟ :ح مصاع يبأ نبال ةئسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2

 لاق هتيرشب تتبثأ يتلا ةيعرشلا صوصنلل ةفلاخم اذه يفو «رون نم ال نيط نم

 رشبلاو «[9 :ءارسإلا ةروس] «اًلوُسَي ار اَّلِإ تنك نه قر َتاَحَبْس ْلُق» : ىلاعت
 م م د ص ا سمس حسا 5 .٠ سه عع جم
 مث بارت نم نأ هوّيلياء نمو#» : ىلاعت لاق «رون نم ال بارت نم نوقولخم

 نم مدآ قلخ ةصق يف ىلاعت لاقو 2170 :مورلا ةروس] «تورِشَتَت رسب مش آَذِ
 اني ال ال يهبل

 © نبط ني َقَللس ني نسال اَمَتلَس ْدَقْلَو» : ةفطن نم هدعب نم ةيرذلا نأو «نيط اين
 .[17-17 :نونمؤملا ةروس] #4 نكت راق ف هَفطْن ُهَنلَمَج

 :«مكل فصو امم مدآ قلخو ١ :ثيدحل ةفلاخم هيف نأ : عبارلا هجولا

 تقلخ » : هِي هللا لوسر لاق تلاق ايو ةشئاع ثيدح فلاخي اذه نأ

 6 مكل فصو امم مدآ قلخو ران نم جرام نم ناجلا قلخو رون نم ةكئالملا

 لوأ : سانلا ةنسلأ ىلع روهشملا ثيدحلا نالطب ىلإ ةراشإ هيفو » : ينابلألا لاق

 نم قلخ ِةلكَي هنأب لوقت يتلا ثيداحألا نم هوحنو !رباج اي كيبن رون هللا قلخ ام

 نم اوقلخ نيذلا مه طقف ةكئالملا نأ ىلع حضاو ليلد ثيدحلا اذه نإف ؛رون

 .""”( هينبو مدآ نود ؛رون

 : دوجولا ةدحوب لوقلا هيلع بترتي هنأ : سماخلا هجولا

 ةدحوب لوقلا هيلع بترتي ىلاعت هَّللا رون نم قولخم ِهكَي يبنلا نأ داقتعا نأ

 ةيدمحملا ةقيقحلا نيب لوقلا ةلص ىضم دقو -ىلاعت هّللاب داحتالاو دوجولا

 .ةلطاب ةيرفك ةديقع دوجولا ةدحو ةديقعو -دوجولا ةدحوو

 لوأ نأ ىلع لدت يتلا ةحيحصلا صوصنلل فلاخم هنأ :سداسلا هجولا

 : شرعلا وه دهاشملا قلخلا اذه نم قولخم

 ؟ شرعلا وأ تاقولخملا لوأ ملقلا له ءاملعلا فلتخا دقو

 )١( :ح ملسم هجرخأ 5995,

  2_0.40/8:ح ةحيحصلا ةلسلسلا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 نأ لبق قئالخلا ريداقم هَّللا تك » :ِكَي هلوقل ملقلا لبق شرعلا نأب ليقف -
 اذهف «''7« ءاملا ىلع هشرع ناكو «ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي

 .ملقلا قلخ لوأ دنع عقو ريدقتلاو «شرعلا قلخ دعب عقو ريدقتلا نأ حيرص

 ىلاعت هّللا قلخ ام لوأ » : كي هلوق ليلدب تاقولخملا لوأ ملقلا نأب ليقو -

 ءيش لك ريداقم بتكا :لاق ؟ بتكأ امو بر اي :لاق «بتكا :هل لاقف ملقلا

 حيحصلا حيرصلا ثيدحلل حصأ لوألا لوقلا لعلو «''"( ةعاسلا موقت ىتح

 هلوق امأ «قلخلا ريداقم هَّللا ريدقت لبق قولخم شرعلا نأ ىلع لدي يذلا قباسلا

 هل لاق هقلخ لوأ دنع :هانعم نإف «بتكا هل لاقف ملقلا هَّللا قلخ ام لوأ » : هي

 (لوأ) بصنب 4 بتكا هل لاق ملقلا هللا قلخ ام لوأ » : ظفل هيلع لديو «بتكا

 «شرعلاو ءاملا ادع ام ىلإ ةبسنلاب ملقلا ةيلوأ نإ) : رجح نبا لاق «(مملقلا)و

 .""( قلخ ام لوأ بتكا ليق يأ «ةباتكلا نم ردص هنم ام ىلإ ةبسنلاب وأ

 يذلا لوقلا وه تاقولخملا لوأ شرعلا نأب لوقلا نأ ةيميت نبا ركذ دقو

 ام لوأ كلذب دارملا له نوعزانتم فلسلا نكل » :لاقف صوصنلا هيلع لدت

 : لاق امك «ءاملا ىلع هشرع ناكو مايأ ةتس يف هقلخ يذلا ملاعلا اذه نم هقلخ

 ةروس] «ولمْلا َلَع ُمُشَرَع تاكو ٍماَكأ ِةَّنِس ىف ٌصيَأْلاَو توسل َّقَلَح يدا ٌوُهَوط
 لبق قولخم وه وأ «كلذ لبق اًقولخم ناك شرعلاف لوقلا اذه ىلعو «[0:دوه

 ثيداحألاو «هريغو ''”ينادمهلا ءالعلا وبأ ظفاحلا امهركذ نيلوق ىلع شرعلا

 .5597:ح ملسم هجرخأ )١(

 ١11" :ح عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ؛055١7:ح يذمرتلا نئس (؟)

 .589 7/57: يرابلا حتف رف

 «ءالعلا وبأ دهازلا يوغللا بيدألا ؛ثدحملا ءىرقملا «ينادمهلا دمحأ نب نسحلا :وه (4)

 .ه0 15 ةنس يفوت .«ثيدحتلاو تاءارقلا هيلإ تهتنا .ملعو اهب ملعتو دادغب ىلإ لحترا

 174-117 ١/ : ةلباتحلا تاقبط ليذ :رظنا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2.

 .'7( لوألا لوقلا ىلع لدت ةحيحصلا

 كانه امنإو «قالطإب قولخم لوأب ىمسي ام كانه سيل نأ ىري ةيميت نباو
 .هملعن ال ام اهنمو هملعن ام اهنم «ءتاقولخم اهلبق تاقولخم

 نايب يف يهف تاقولخملا ةيلوأ نع تملكت يتلا ثيداحألاب قلعتي ام امأو

 نأ ىلع لدي هسفن نيصح نب نارمع ثيدحو «انل ةمولعملا تاقولخملا ةيلوأ

 ىلع هشرع ناكو «هلبق ءيش نكي ملو هللا ناك » :هيف نأل .ملقلا لبق شرعلا

 .ضرألاو تاومسلا قلخت نأ ليق شرعو ؛ءام كانه نأ ىلع لاد وهف «""”« ءاملا

 ؛تاقولخملا عيمج ىلع اًقلطم لوألا هنأب قولخم فصوي ال هنأ حجارلاو

 ملف كلذ لبق امأ «نميلا لهأ هنع لأس يذلا دوهشملا ملاعلا اذهب ةديقم ةيلوألاف

 ثداوحلا لسلست ةلأسم ىلع ةينبم ةلأسملا هذهو «هيفني ام الو هتبثي ام ال تأي

 يضاملا يف ةلسلستم ثداوحلا نأ :ةنسلا لهأ لوق حجارلاو «يضاملا يف

 «لزألا يف ةياهن ال ام ىلإ قلخ دعب اًقلخ قلخيو لعفي لزي مل برلا نأ ىنعمب

 هل هللا داجيإب دوجوم «مدعلاب قوبسم تاقولخملا هذه دارفأ نم درف لك نكلو
 عون امأ ءاّمودعم ناك نأ دعب هدجوأ هللا ,مدع الو دوجو هسفن نم هل سيل

 يف ةلسلستم ثداوحلا نأ امك :ةياهن ال ام ىلإ لسلستم وهف ثداوحلا

 نأ عنمي ال لبقتسملا يف ثداوحلا لسلست نأ امكف «ةياهن ال ام ىلإ لبقتسملا

 وه هللا نوكي نأ عنمي ال يضاملا يف اهلسلست كلذكف رخآلا وه هللا نوكي

 .لوألا

 لهأل نالوق اًضيأ هيفف يضاملا يف ثداوحلا لسلست امأو » : ةيميت نبا لاق

 اًملكتم لزي مل ىلاعت هنإ لوقي نمف «مهريغو مالكلاو ثيدحلا لهأل «مالسإلا

 دعب اًئيش هتئيشمو هتردقب ءهسفنب موقت اًلاعفأ ءءاش اذإ الاعف لزي ملو «ءاش اذإ

 ١31/7. :ةيدفصلا رظناو .5!7:ص داترملا ةيغبب )١(

 ,"019 :ح يراخبلا حيحص (50)



 كل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هلوق عم ؛ءيش دعب اًئيش هتئيشمب لعفيو «هتئيشمب ملكتي لزي مل هنإ : لوقي «ءيش

 ءيش ملاعلا سيل هنإو «نكي مل نأ دعب نئاك قولخم ثدحم هللا ىوس ام لك نإ

 ةقواسم اهنأو «كالفألا مدقب نولئاقلا ةفسالفلا هلوقت امك ؛'''هلل قواسم ميدق

 ."7(نيملسملا لاوقأ نم سيل اذه نإف «هدوجو يف هّلل

 نكمم ثدحم ىلاعت ِهَّللا ىوس ام لك نأل .ملاعلا مدق كلذ نم مزلي الو

 برلا ىوس ام لك » :ةيميت نبا لاق «"0هل ىلاعت هَّللا داجيإب دوجوم ءدوجولا

 يف سيلف «ةيلزألاو مدقلاب صتخملا هناحبس وهو «نكي مل نأ دعب نئاك ثداح
 لب ءهمدقب ميدق ءيش هعم سيلو ءالعاف لزي مل هنأ ردق نإو «ميدق هتالوعفم

 قلاخلا هدحو وهو هناحبس وه الإ ميدق ال لب «هتبلأ ميدق تالوعفملا يف سيل

 «ردع يع يح هَل :هناحبس لاق امك «قولخم هاوس ام لكو ؛هاوس ام لكل
 ,(40( [417 : رمزلا ةروس]

 .قولخم هلبق قولخم لكف ميدق تاقولخملا عون نأ ينعت صوصنلا هذهو
 الإ تاقولخملا لوأ هريغ وأ شرعلا نوكي نأ نكمي ال كلذ ىلعو ءاذكهو

 نبا صوصن تءاج كلذ ىلعو «مايأ ةتس يف قولخملا ملاعلا اذه ةيلوأ رابتعاب
 ربخأ لب «- شرعلا يأ - هقلخب ربخي ملف نارمع ثيدح يف امأو ١ :لاقف ةيميت

 لوأب ال «ملاعلا اذه قلخ لوأب انربخأ هنأ ملعف «ضرألاو تاوامسلا قلخب

 ءيش نكي ملو هَّللا ناك » :لاق امنإ ناك اذإو» :لاقو «2*'«اًقلطم قلخلا

 )١( :برعلا ناسل .اضعب قوسي اهضعب نأك «ةعباتملا :ةقواسملا ١١/1557.

 تاوبنلا باتكو ١77/4-2١58 :صضراعتلا ءردو ١ /١49« :ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (؟)

 .ةيميت نبال ةيدفصلاو
 ١١١-1١١١. : ص ةيواحطلا ىلع زعلا يبأ نبا حرشو ؛8١/١١7:ىواتفلا عومجم 6(

 2/5/١ ةيدفصلا : ةيميت نبا دنع ملاعلا ثودح تابثإ يف :رظناو 2527/4: صضراعتلا ءرد (4)

 ١/ ةيوبنلا ةنسلا جاهنم .590 2781/8 2571/8 2377477 ١/ لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد ١

 0 ل ا لاا 6

 .8١/5١1:ىواتفلا عومجم (5)



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا قلقا

 .'!(قولخم لوأل الو «ثداوحلا ءادتبال ضرعت ظفللا اذه يف نكي مل“ هلبق

 ."''( اًقلطم تاقولخملا لوأ ركذ اذه ىف سيلو » : ليلي نارمع ثيدح نع لاقو

 هدو لوسرلا يف ولغلا يف مهلوق دقن :اًعبار

 هتيرشبب نمؤي هنأ ِةِكَك يبنلاب ناميالا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم زيمتي
 هريغب هتاواسمو هصقنت نع اوهن كلذكو .هيف ولغلا نع اوهن كلذلو .هتلاسرو

 : نيساسأ ىلع موقي جهنمف «سانلا نم

 ىلع يرجي ام هيلع يرجي رشب هنأو لكي يبنلا ةقيقح ةفرعم : لوألا ساسألا

 : سانلا رئاس

 ىلع صنت يتلا صوصنلا ركذ ِةكَي يبنلا يف ةيلذاشلا ةديقع ضرع دنع قبس
 مهنم لوقلا اذهو «ةفرعملا قح هنوفرعي ال مهنأو لَك يبنلا ةقيقحب

 لوهجمو اًّرغل ناك ول الإو «هتيرشب ىلع لدت يتلا ةيعرشلا صوصنلل فلاخم
 الف مهتعيبطل فلاخم هنأ اوعداو «رشبلا رئاس دنع هب ءادتقالا عنتمال ةقيقحلا

 : -اكلم لوسرلا نوكي نأ بلط نم قح يف - ىلاعت لاق «هب ءادتقالا نكمي

 «[9 : ماعنألا ةروس] ه# تروسبلي ام مهيّلع اًمسبللَو دكار ةنئلعجل اكلم هلنلَعَج ولو

 اًتفاوم ضرألا هذهل هلزنأل ةكئالملا نم هّللا هراتخا ول لوسرلا نأ ةيآلا تلدف

 انثعب ول يأ ١ : ريثك نبا لاق ءءادتقالا نم دوصقملا لصحي ىتح رشبلا ةعيبطل

 عافتنالاو هتبطاخم مهنكميل «لجرلا ةئيه ىلع ناكل اًيكلم الوسر رشبلا ىلإ
 مهسفنأ ىلع نوسبلي مه امك رمألا مهيلع سبتلال كلذك ناك ولو «هنع ذخألاب

 تومي ةكِيِلَم ٍضْرألا ىف ناك ْوَل لق# : ىلاعت هلوقك «يرشبلا ةلاسر لوبق يف
 هتمحر نمف «140[1 : ءارسإلا ةروس] «هالوسر اكلم ِهَمَّسلا رم هيلع اَنْ َنيَِمطَم

0 

 .؟8١/77١5: ىواتفلا عومجم 00(

 .١7ا//48١:ىواتفلا عومجم 030



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 مهضعب وعديل «مهنم السر قئالخلا نم فنص لك ىلإ لسري هنأ هقلخب ىلاعت
 لاق امك «لاؤسلاو ةبطاخملا يف ضعبب عفتني نأ مهضعب نكميلو ءاضعب

 4 تيا حبيلع اوُلَمَي عيشنَأ ْنَم الوسو يف ََعَب ذِإ َنِنِمْؤُمْلا َلَع ُهَّلل َّنَم َدَقْلام : ىلاعت

 ظ .134[2170 :نارمع لآ ةروس]

 يف هدقتعي نأ ملسملا ىلع بجي يذلاو ءانيدل ةفورعم هلي يبنلا ةقيقحو

 يف ءاج امك ةتسلا ناميإلا ناكرأ نم لسرلاب ناميالا نأ لسرلا رئاسو ِةِكَي يبنلا

 هتكئالمو هّللاب نمؤت نأ  :لاق ناميإلا نع كي يبنلا لأس امل ليربج ثيدح

 هللا نم هرشو هريخ ردقلاو ءاضقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو
 ."70 ىلاعت

 ءهيلإ سانلا ةوعدل مهراتخا رشب مهنأب نآرقلا يف لسرلا هللا فصو دقو

 ضرألا يف يعسلاو .«شاعملا نوجلاعي اوناكو .ماعطلا نولكأي اوناك مهنأو

 امك ناوكألا يف فرصتي وأ «بيغلا نم ملعي مهنم دحأ نكي ملو ءرشبلا ةيقبك

 ىسيع هدبعل هللا اهلعج ةدحاو ةيآ الإ ءاشي امتقو بيغلا نم ماعطلا هيتأي وأ «ءاشي
 ال اًباذع هبذعي هنإف ةيآلا هذه لزنت دعب رفكي نم نأب هللا نم ديعوو ديدهت دعب

 ْلَه َمِسَرَم نبأ ىسيِعني نونراوحلا َلاَف ذإ 96 : ىلاعت لاق امك نيملاعلا نم اًدحأ هبذعي
 لريمحا ما 5 - 00 حير 2 وبه 07-0 لم حر

 9 َنيِنِمْؤُم ممنك نإ َهَّلأ ْأوُقَنَأ لاق ِءَمَّسلأ ني ةديام انيِلع َلْزْنُي نأ لبر ٌعيِطَنسَي

 نم اَهَلَع َنوُكُمَو اَنَسْفَدَص َدَ نأ َمَكَمَتَو اَنموُلف َنيَمطَتَو ابني َلكَأَت نأ دي اونا
 ةمالع الإ ةماركلاو ةيآلا هذه نكت مل اذكهو [115-117 :ةدئاملا ةروس] 4َنيِدِهلَّسل

 دقل «هلوسرو هللا دبع هنأو «هيلإ هموق اعد اميف ىسيع قدصو «ةلاسرلا ىلع
 هاساق ام اوساق ءرشب مهنأ ةنيبم دلي دمحم مهسأر ىلعو لسرلا ةريس تناك

 مهبر ىلإ اوعرضتو ء«ايالبلاو نتفلاو عاجوألاو ماقسألاو مالآلا نم رشبلا

 )١( 7:ريثك نبا ريسفت /1١59,

 ح يراخبلا هجرخأ 00غ : 25١.8:ملسم هجرخأو



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا ةلقللا

 .ىلاعتو هناحبس هنوعو هترصن اوبلطو «كلذك هوبحأو .هوفاخو «هوعدو

 نمف «ةيرشبلا اهنع كفنت ال يتلا تافصلاب اوفصتي نأ اًرشب مهنوك ىضتقمو

 لاق «بارشلاو ماعطلا نم رشبلا هيلإ جاتحي امل نوجاتحي اًدسج مهنوك :كلذ

 ل رْئُك نإ ٍرْكصْزلأ ّلْمأ اثم مهنلِإ ىو الاب اَّلِإ كَم اَنلَسرَأ اموال : ىلاعت
 تك 2 يللا “

 ةروس] 4َنيَ انك امو ماعطلا َنولكأي ال اًدَمَج ْمُهتَلَعَج امو © تسومكَك
 لاق ؛دالوأو جاوزأ مهلو «رشبلا دلو امك اودلو مهنأ كلذ نمو /١-8[« : ءايبنألا

 1: دعرلا ةروس] كيو ايو خط اًنلعحَو َكَِق ني السم السر َدَتَلَوط : ىلاعت
 .نوضرميو «نومانيف «ضارعأ نم رشبلا بيصي ام مهبيصي هنأ كلذ نمو

 نيِفْنَ َوُهَف ٌتْضِرَم اَذِإَو ©9 ِنِتَْو معطي ره ىو : ىلاعت لاق «نوتوميو
 مكنإو ثيم َكّنِإإم :لاقو «[09-41:ءارعشلا ةروس] 4 ِنييْحي مث نُّدِسَي ىِرَلاَو ©

 ناك ام تلئس ١ ةشئاع نع ِهِكَي يبنلا فصو يف ءاجو 21٠ :رمزلا ةروس] نون

 هتاش بلحيو هبوث يلفي رشبلا نم اًرشب ناك تلاق هتيب يف لمعي ِهِكَي ِهَّللا لوسر
 ."06 هسفن مدخيو

 لاق «سانلا نم ىذأو نجسو لتق نم ءالبلل نوضرعتي مهنأ كلذ نمو

 ايمو مْبَذَك اًميِرَمَه متريكَتْسأ مُكَنشْنأ رج ل امي ٌلوُسَر ٌثكءآج اَمَلُكَفَأا :ىلاعت
 نحيل ف تبل 9 : ةنيكا فسوي نع ىلاعت لاقو 01417 :ةرقبلا ةروس] 4« وُلد

 يأ هدّسير ئدات ْذإ َبوُيأوإم : فلا بويأ نع لاقو «[47:فسوي ةروس] نيس ٌعّضِي
 ُهْسْيَتاَءو رض نم ءوي امانفشكف مل انبجتساف 9 تيِجّرلا مكنأ تنأو يضل َنَسَم - م 7 لل 2 يي 0 0 "ع 0 0 رس رب اس حاس سال هبوب يس رع را

 .[47-184 :ءايبنألا ةروس] #َنِدِبْنَعْلِل ركزو ائدنِع ْنم َهَمحَر ْمِهْعَم مهلثمو ملهأ

 نم مهيف سيل مهنأ -اًرطخ اهمظعأو اهمهأ وهو- اًرشب مهنوك ىضتقم نمو

 .(مالسلا مهيلع) مهتوم دعب اًرض الو اًعفن نوكلمي الف «ءيش ةيهولألا تافص

 ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو :(577717) ح ١07/5 لبنح نب دمحأ مامالا دئسم )١(

 .١17/1:ح ةحيحصلا



 ةلقللا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 مْرَم نأ ىَسِعَِي هلأ َلاَف ذِإَو :هيلإ بسن امم الكا ىسيع ةءارب اًنيبم ىلاعت لاق
 ام َلوعَأ نأ يل ٌنوُكَي ام َكَئدَحِبَس لاَ هلأ نود نِم , نيه َىبَأَو ٍفوُذِحت سين تل تأ ٍٍُ هسا سرج . 6 كو ست هكر

 ص

 أ م فاتن 8 هيت فاك ُمتَلُق تك نإ ّقَحِب يل سيل ل سا يس يس مر ت0 يس ا سمح ٠ -_ 200 ىلع و

 اًديِبَس َميَلَع تنكر درو فر دل ًاودبعأ نأ واب قَترَمَأ م َإ 5 تلق ام م © ٍبويعْلا م ع

 ةروس] يك رو :ظ لع تن أَ
 أو ّملَع بيِقّزلأ َتنَأ َتْنُك يتهَوَت املك مف تمم ام ا لا هر

 .[١١ال-5١١:ةدئاملا

 هَّللا ةيدوبع قيقحت يف لسرلا لمكأ ِلَي اًدمحم مهريخو مهمتاخ ناكو

 هَّللاب يذوأو ءهامدق ترطفت ىتح ليللا نم ماق دقف «هسفن ىلع ىلاعتو هناحبس

 اًديدش ءادع ةنيدملا يف نوقفانملا هاداعو ءاهنم ةكم رافك هجرخأو «ىذألا دشأ

 ىلإ انعجر نئل :مهلئاق لاقو «ةيرف عنشأب هتجوز اومرو «بابسلا عذقأ هوبسف

 ةشئاع تلاقو «فافكلا ىلع ٍةِلكَي شاعو ..!!..لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا

 يف دقوي الو نيرهش يف ةلهأ ةثالث لالهلاو لالهلاو لالهلا يتأي ناك » : اني

 رمتلا نادوسألا تلاق ؟مكماعط ناك امف اهل ليق «ران ِهلَي هللا لوسر تايبأ

 هباحصأ عم عاجو «هنطب ىلع نيرجحلا لب رجحلا للا لوسر طبرو «'''« ءاملاو

 «نيملسملا نم نالجر كعوي امك كعويو ملأتي ضرملا يف ناكو «مهعم ربصو

 .ةرورض نيدلا نم مولعملا نم اهبلغأ هرومأف «ىفخت ال ِةِْكَي لوسرلا ةايحو

 . وأهل دجسيف هلل اًقح هيطعي وأ همظعي نأ دحأ نم بلطي مل هنأ كلذ رهشأو
 باحصأ ناك » : سنأ لاق امك «همدقمل موقي وأ «هسأر ىلع موقي وأ ءهل عكري

 هتهارك ةدش نم نوملعي امل ءهل نوموقي ال اوناكو «هنوبحي قلك يبنلا

 لثإ» :ىلاعت لاق امك «بيغلا نوملعي ال لسرلا نأ كلذك مولعمو «'"” كلذل

 .54094:م يراخبلا هجرخأ )١(

 ىف ىنابلألا هححصو درفملا بدألا ىف يراخبلاو («هححصو ( :ح يذم رتلا ننس 00

 .417:ح درفملا بدألا ىلع هقيقحت
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 ب وو
 [30 : لمنلا ةروس] # تومي نان دن امو دل اّلِإ بيلا ٍضْرألاَو توسل يف نَم ُدلَمي ا
 شر نأ يف عقشو حوت اعد دق .مهل باجتست مهتاوعد لك نكت مل كلذكو

 تكلم تلهأ نم سيل مَن | ني لانو هل ليقف 4: دوه ةروس] 46 ىلهأ ْنِم نبأ َّنِإ ترو

 درسا ياهلا نب نر نأ َكَظِعَأ كَل هي ملح هب كَل تل اَم نال جام ربع ُلَمع نإ

 مول ةأرماو حون ةأرما كلذكو ءهل بجتسي ملف هيبأل ميهاربإ اعدو :14 +:

 يف عفش دقف ةْلكَوي دمحم ىبنلا امأو «ءايبنألا نم برقلا امهعفني ملو نيترفاك اتناك

 رخآ ناكم ىلإ رانلا يف هناكم نم هجرخأ نأب الإ «هل هللا بجتسي ملف بلاط يبأ

 نأ يبر تنذأتسا » :كَب اًضيأ لاقو «'''هسأر هنم يلغي رانلا نم حاضحض يف

 لع لاقو ,"'(يل نذأي ملف اهل رفغتسأ نأ تنذأتساو «يل نذأف يمأ ربق روزأ

 لاقو 07« تئش ام يلام نم ينيلس اًئيش هللا نم كنع ينغأ ال٠ : ةمطاف هتنبال
 : لاق هللا لوسر اي تنأ الو اولاق .هلمعب ةنجلا مكدحأ لخدي نل ١ : هلع اضيأ

 مولعملا نم وه هتنمضت امو «' ؛7( لضفو هنم ةمحرب هللا يندمغتي مل ام انأ الو

 مهراقتفاو لسرلا لاح تفصو يتلا ةينآرقلا تايآلا نإف «ةرورض مالسإلا يف

 هلوقك «ريثك ىلوألا فالخل مهلعف درجم ىلع مهايإ هتبتاعمو «مهبر ىلإ

 لع َىَرْفِْل كلَ انيس َىِدلا نع َكئونَتْفِل اوداح نإو» :ْوكَو دمحم هلوسرل

 اليك اًمْيَس ْرِهْبَلِإ كرت تدك دقل كنت نأ الزر © ليغ َكوُدَنَقَل اَوإَو ُدْرَع

 ةروس] ابيض اًميَلَع كل دمي ال مث ِتاَمَمْلَأ ف فعضو و ةزيحلا ٌفْعِص ككنَددَدَْل اذإ 9

 ةروس] ه(َمَهَل َتنَِأ مل كلدع ُدَّنأ اَمَع# :ىلاعت هلوق كلذكو «[70-ا :ءارسإلا

 : ىلاعت هلوقو «[1؟-١:سبع ةروس] بَل هءاج نأ © وو سيع## 21[ 57 :ةبوتلا

 751/7 :ح يراخبلا هجرخأ (1)

 .997:ح ملسم هجرخأ ()

 7١8,. :ملسم هجرخأو 241/٠ :ح يراخبلا هجرخأ 69

 .77914:ح ملسم هجرخأو :«755517 :ح يراخبلا هجرخأ (5)



 ةلقنلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هم هه كاوا ممر ا 7: هرم مخ

 ةروس] همم نأ قحأ ُهَّشَأَو سائلا ىثختو هيِدْبُم ُهَّللا ام كلينت ىف ىنحتو#

 .[31/:بازحألا

 لَك دمحم هلوسرو هدبع ىلع هلضف اهيف ىلاعت هَّللا نيبي يتلا تايآلا امأو

 أم :ىلاعت هلوق اهنمو «ماقملا اذه يف اهدرسو اهرصح بعصي اًدج ةريثكف

 لوقي فيكف 1-0107: ىحضلا ةروس] 4؛ئَدَهَت اَلاَص َك1َدَجَوَو ) ئَواَتَه اًمِتي ّكْدَج

 ءاًعيمج قلخلا لبق دمحم دجو : ةيفوصلا لوقتو «ىَدَهَف اَلاَص ََدَجَوَو ىلاعت

 اَم ىِرَد َتنُك امه :اًضيأ ىلاعت لوقيو ؟!مهمولع ءايبنألا عيمج دمتسا هرون نمو

 [07 :ىروشلا ةررس] «انِداَبِع ْنِم همن نم ءوب ىدبَب اون ُهَتَلَعَب نكلو ٌنَمياْل ل كل

 لَك لوسرلا ةريس سردو مالسالا نم اًئيش ملعو نآرقلا أرق نم نأ مهملاو

 هنأو «هلوسرو هللا دبع وه كي اًدمحم نأب عفادي ال يذلا يرورضلا ملعلا لصح

 الملا يف ناك امم ءيشب هل ملع ال ءرشبلاك اًرشب ضرألا ىلع دجو موي دجو

 نم ل نك ام ©) َتوْسرْعُم ُهْنَع من © ْميِيَع اب ره لق : ىلاعت لاق امك «ىلعألا

 0 ا لل

 ةروس] نيديلَس مل أوعَمُف ىحور نِم هيف تحَّفَبو مكيوس اذِإف 0 نط قلنَخ فِ

 إ َلَقلا اللب لع ْنِم كي 3ك امإ» :انه لوقي نأ هّللا هرم [ لوس لاق ع [10-10/7/: ص

 اودجسف مدآل دوجسلاب هللا مهرمأ امدنع ةكئالملا مه ىلعألا ًالملاو 4م

 هلوسر ىلع هصق امم ناك ام ىلاعتو هناحبس برلا نيبو هنيب ناكف .«سيلبإ الإ

 ملع يف وأ يحولا اذه لوزن لبقو هتثعب لبق لوسرلا نع نكي مل اممو ِةِكَي دمحم

 دعترت هلهأ ءاجو ءاّناطيش هنظ يحولاب ليربج هءاج امدنع هللا لوسر نإ لب ءهنم

 ىلع تيشخ دقل » : اهي ةجيدخ ةديسلل لاقو «ينولمز لوقي وهو . هصئارف
000 

 .107 : ح ملسم حيحص و 2” : ح يراخبلا حيحص 21(



 «دقنو ضرع , ةيلذاشلا 6
 ناهكلا ىلع نولزني نيذلا نم ناطيش ءارح راغ يف هاتأ يذلا نأ نظو

 لاقل ةفوصتملا تمعز امك لوسرلا رون نم اًقولخم ليربج ناك ولف «ةرحسلاو

 نأش نكي ملو «يرون نم هللا هقلخ نمب الهأ : هيلإ لزن امدنع ليربجل لوسرلا
 انأ ام تايآ نم هدي يف ام أرقي نأب هرمأي ثيح ناك امك ليربج مامأ لوسرلا

 ةرم هل لوقيو هلسري مث عطقنت لوسرلا سافنأ داكت ىتح ليربج همضيف «ئراقب
 هاري ام نأ لوسرلا راعشإل الإ كلذ ناك امو ء,تارم ثالث كلذ لعفيو أرقا ةيناث

 .''"قح وه امنإو ةيمانم ايؤر الو اّلايخ سبيل هعمسي امو

 هتبحم بجوت ىتلا هصئاصخو هلي يبنلا قوقح ةفرعم : يناثلا ساسألا

 : قلخلا رئاس ىلع هليضفتو

 لب هقوقح نايب نع اوتكسيو .طقف ِكَي يبنلا نع ولغلا نع ةنسلا لهأ هني مل
 تقولا سفن يف كلذك هيف ولغلا نع نوهني امك مهف 2« سانلا دنع اهورشنو اهونيب

 : كلذ نمو ةريثك هقوقحو «هقوقح اونيبي

 ىلاعت لاق «عورشملا ميظعتلا كي يبنلا مظعي نأ دبعلا ناميإ طرش نم نأ

 ُهوُرِفَوُيَو ةديؤمتو ءولوسرو هلي اوُئِمْؤََل © ايِذَيَو ارسْمَو اَدِهِبَس َكَلَسَرأ نإ
 فلسلاو ةباحصلا ناك دقو « [8-4:حتفلا ةروس] «اليِصَأو ٌدَرَكَحب هوُحْيفَو

 ,هتامم دعبو هتايح ىف هريقوتو دي يبنلا ميظعت يف لماكلا جذومنلا حلاصلا

 يبنلا ضواف نيح يي يفقثلا دوعسم نب ةورع كلذ يف مهنأش فصو نم نيبأو

 تدفو دقل هّللاو !موق يأ ١ :لاق شيرق ىلإ عجر املف «ةيبيدحلا حلص يف هِي

 اكلم تيأر ام نإ ِهّللاو «يشاجنلاو ىرسكو رصيق ىلع تدفوو «كولملا ىلع

 الإ ًةماخن ّمخنت نإ هّللاو ءاًدمحم دمحم باحصأ مظعي ام هباحصأ همظعي طق

 .هرمأ اوردتبا مهرمأ اذإو .هدلجو ههجو اهب كلدف مهنم لجر فك يف تعقو

 ) )1١ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ىفوصلا ركفلا :رظنا ص:١١9-1775.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 امو ؛هدنع مهتاوصأ اوضفخ ملكت اذإو «هئوضو ىلع نولتتقي اوداك اضوت اذإو

 سبلي كلام ناك دقف «بيصن نيثدحمللو 20 هل اًميظعت هيلإ رظنلا نوُدحي

 . "٠ وي هللا لوسر ثيدحب ثيدحتلل هتنيز ذخأيو بيطتيو هبايث نسحأ

 هذهب باهولا دبع نب دمحم خيشلا اهرصتخا ةبجاو قوقح انيلع ٍةِلَو يبنللو

 :ِهَّللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش ىنعمو» :اًلئاق اهرطس يتلا ةعماجلا ةرابعلا

 هللا دبعي ال نأو ءرجزو ىهن ام بانتجاو «ربخأ اميف هقيدصتو ءرمأ اميف هتعاط

 .""( عرش امب الإ
 ىلع اهمدقنو ءاللمعو الوقو اًداقتعا هتبحم دللي يبنلا قوقح مهأ نم نإو

 مسير هو 00 يما 5 0 5 .٠

 مُكرانبأو كابا نك نإ لق : ىلاعت لاق ؛.نيعمجأ سانلاو دلولاو سفنلا ةبحم
 01 0 ا ا لا ا يا اك ل م لسور اسر ءلظسي دهسا موا

 ذوضرت نكحدسمو اهداسك َنوشحت ةردجتو اهومسؤرتفا لاومأو ةيريشعو رجوزأو مكناوحِإَ
 هَلأَو ورأي هلأ فأي ٌّقح أوُصّبَرتد ءوِليِبَس يف ٍداهِجَو دلوسرو هلأ ني مكحتإإ ّبحأ
 للي هّللا لوسر نأ هلك سنأ نعو :[؟4:ةبوتلا ةروس] 4َنيِهِسَنفْلأ ْمْوَمْلأ ىوبم ال

 سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال :١ لاق

 17( :يعمجأ

 : '"”تامالع ِةكَي يبنلا ةبحمل نأ كش الو

 امو ءهب قو هبر هيلع ىنثأ ام كلذ غلبأو «هلهأ وه امب لي هيلع ءانثلا : اهنم
 َدْبِو ِهّللا رمأل ؛هيلع مالسلاو ةالصلا :كلذ لضفأو ءهب هسفن ىلع وه ىنثأ

 م وبما رصاص سرم ها م وب سا قم سلك ل 6 ياه مصل م ظ ل 200 7 هم 2

 أوُمْلَسو ِهَيَلع أولِص أونماء لا اهيأكي يلا َلَع َنوُلَصِي ٌهَتكِبَو هَل نإ : هديك وتو

 5908٠١. : ح يراخبلا حيحص 8م

 .58/؟ : ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا :رظنا (؟)

 ١4١/١ «باهولا دبع نب دمحم خيشلا تافلؤم ةعومجم | (9)

 .4 5: ح ملسم حبحص 0(

 .55 -ا/ /؟ «.ضايع يضاقلل امشلا باتك يف تامالعلا كلتل اليصفت رظنا )0(
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 .ةريثك تادابع يف ةعورشم هيلع ةالصلاو «51[0:بازحألا ةروس] اميل

 نم اهريغو ءاعدلا دنعو ناذألا دعبو ةزانجلا ةالصو ةبطخلاو دهشتلاك

 مالسلا امأ :اولاق نيح هباحصأل ِةِكَك يبنلا هملع ام :اهغيص لضفأو «نطاوملا

 ءدمحم ىلع لص مهللا :اولوق » :لاق ؟ةالصلا فيكف «ءهانفرع دقف كيلع

 كراب مهللا ءديجم ديمح كنإ «ميهاربإ لآ ىلع تيلص امك «دمحم لآ ىلعو

 ديمح كنإ «ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك ءدمحم لآ ىلعو ءدمحم ىلع
 20( دحم

 لب ءاًدرجم همساب ركذي ال نأب هِي هركذ دنع بدأتلا : هتبحم تامالع نمو

 دادعتو «هتيؤرل قوشتلاو .هركذ نم راثكإلا :هنمو «ةلاسرلا وأ ةوبنلاب فصوي

 مهميلعتو هتنسب سانلا فيرعتو «هتوبن لئالدو هتازجعمو هصئاصخو هلئاضف

 امو «هلالخو هقالخأو هتافص ركذو ءهقوقحو هتلزنمو هتناكمب مهريكذتو ءاهايإ

 سانلا دعسأو .اًرثنو اًرعش كلذب حدمتلاو «هتاوزغو هتريسو هتوعد رومأ نم ناك

 هلي هتبحم تامالع نمو هلي يبنلا ةنسب نولغتشملاو نوثدحملا : كلذب اًظح

 هدْرِفومو هيمو .هلوسرو هلأ أيمن ا : ىلاعت هلوق يف امك '' هريزعتو هريقوت
 .[9:حتفلا ةروس] «الايِصأو ٌءَرَكَحب ُهوُحَيفَو

 هتيصو ةياعرو ؛ يقَو هتيب لهأ مهنم و «هلآ يف هريقوت لَو هتبحم تامالع نمو

 ىلع ةدايز هك يبنلا نم مهبرقب مهفرشو مهتلزنمو مهلضف ةفرعمب .مهب
 «ضرألا هجو ىلع لآ فرشأ مهف اهب مايقلاو مهقوقح ظفحبو «مهناميإ

 يل

 بهذي ُهَّلأ ديري امَّنِإ وم :ىلاعت هَّللا لاق «تارهاطلا نينمؤملا تاهمأ هجاوزأو

 ) )1١يراخبلا هجرخأ ح:401١95.

 مسا :ريقوتلاو «هيذؤي ام لك نم هعنمو هدبيأتو هرصنل عماج مسا ريزعتلا » :ةيميت نبا لاق 5(6؟)

 ميظعتلاو ميركتلاو فيرشتلا نم لماعي نأو «لالجإلا نم ةنينأمطو ةنيكس هيف ام لكل عماج

 .455 «لولسملا مراصلا :رظنا .راقولا دح نع هجرخي ام لك نع هنوصي امب



 ةلقلفا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 بجوأ دقو 6[ :بازحألا ةروس] ب اريهطت يو امو تيبلا لهأ سحرا مكحنع

 هنمو :ةالصلا يف دهشتلا يف لب يبنلا ىلع ةالصلل اًعبت مهيلع ةالصلا للا

 ةبحصل هللا ةريخو «ءايبنألا دعب سانلا ةريخ مهنإف رو هبحص رئاس يف هريقوت
 ةفرعمب كلذو «هتمأو هتنسو هنيد ىلع ءانمألاو دلو ىفطصملا ةامح مهو ( هيبث

 كرتو «هربق دنع اذكو ءهدجسم ىف بدألا هنمو «مهقوقح ةياعرو «مهلضف

 .توصلا عفرو طغللا

 : هب ءادتقال او هتعباتم : هلي هتبحم تامالع رثكأو مهأ نمو

 نكي مل الإو «هتقفاوم رثآ اًئيش بحأ نم نأ ملعا ١ :ضايع يضاقلا لاق

 كلذ ةمالع رهظت نم ِهككَي يبنلا بح يف قداصلاف ءاّيعّدم ناكو ؛هبح ىف اًقداص

 لاثتماو «هلاعفأو هلاوقأ عابتاو ءهتنس لامعتساو «هب ءادتقالا اهلوأو «هيلع

 .ههركمو هطشنمو «هرسيو هرسع يف هبادآب بدأتلاو «هيهاون بانتجاو ءهرماوأ

 كل زفْييو هلأ كيب نوعا هلأ كوت هتك نإ ٌلْق## :ىلاعت هلوق اذه دهاشو
 7 ي ريب ويمر ةعروو
 (١7 م١ :نارمع لآ ةروس] 6# ميج ٌروُمَع هّللاو : ود

 امك ءهَّللا نيد يف عادتبالا نم رذحلاو هتنسب كسمتلا ِلب هتعباتم نم نأ امك

 ىف بجر نبا لوقي « "0 در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ ىف ثدحأ نم » : كي لاق

 عراشلا رمأ هيلع سيل لمع لك نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهف » :ثيدحلا اذه حرش

 دارملاو «دودرم ريغ وهف هرمأ هيلع لمع لك نأ ىلع هموهفمب لديو «دودرم وهف

 سيل عرشلا نع اًجراخ هلمع ناك نَم نأ :اًذإ ىنعملاف «هعرشو هنيد انه اه هرمأب

 ."”(دودرم وهف عرشلاب اًديقتم

 مظعأ كلذ يف نإف «كلذ نم رذحلاو هيف ولغلا بنجت ِكَي يبنلا قوقح نمو

 ”/5١, ءلافشلا )1١(

 .8١171:ح ملسم هجرخأو 25797: يراخبلا هجرخأ ()

 .7١ا/١ :مكحلاو مولعلا عماج ()
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 لي لا

 سم انآ امّنِإ لق# هلوقب ةمألا بطاخي نأ ِهلكي هيبن اًرمآ ىلاعت لاق ديكو هل ةيذألا

 رش الو اًِلْيَص المع ُلَمْعَيلَف ير ُءاَقِل انبي نك نق ديو دلي كجكإ آنت َِإ يوب مكنت

 هلا نيآَرَح ىدنَع ْمْكَل ُلَوقَأ ل لقؤع :هلوقبو «[١١١:فهكلا ةروس] «أَدَحَل كير َةداَبعِ

 قفل ىوَْسَي له لك َّكِإ حو ام الإ مَ أ ْنِإ كلم ْنِإ كل ُلوهَأ الك بيلا ْملَعأ الو

 هنأ ةمألل ررقي نأ ٍةِكَي هيبن هللا رمأف 0٠[« :ماعنألا ةروس] «4َتورْكَفَتَت الق و

 رمأ عبتي امنإ ءكَّلَمِب وه سيلو «ءيش ةيبوبرلا ماقم نم هل سيل هللا نم لسرم

 ”هئارطإ يف زواجتلاو هيف ولغلا نم هتمأ كك يبنلا رذح امك ءهيحوو هبر

 امك ينورطت ال » :لاق هنأ ٍةِكَي يبنلا نع ةيإَؤ باطخلا نب رمع نعف ءهحدمو

 7« هلوسرو هللا دبع :اولوقف «هدبع انأ امنإف ميرم نبا ىراصنلا ترطأ

 اي :لئاقلا لوقف ءاعدلاب هل هجوتلا ةْئَلَي يبنلا يف ةيكرشلا ولغلا روص نمو
 ريغل اهفرص حصي ال ةدابع ءاعدلاو ءاعد اذه نإف ءاذكو اذك يل لعفا هَّللا لوسر

 لابقتسا وأ هربقب فاوطلا وأ هل رذنلا وأ هل حبذلا ٍكَي هيف ولغلا روص نمو ههّللا

 ءيش فرص نع هللا ىهن دقو «ةدابع هنأل مرحم اذه لكف ةدابع وأ ةالصب هربق

 يتم ِقاَلَص َّنِإ لقط : لجو زع لاقف «نيقولخملا نم دحأل ةدابعلا عاونأ نم
 :روس] 4نيلتْلأ ْلَيأ أتت تر َكِدِيَو دل َكيِرَ ال 67 َنِِظَعْلا نر دلي قاَمَسَم كيكو
 .[155-1717 : ماعنألا

 : ةيلذاشلا ةقب ةقيرطلا دنع ِهِكَي يبنلا يف ولغلا رهاظم لاطبإ

 نم اهب هَّللا لزني مل ةيعدب صئاصخ نم ةيلذاشلا دنع هركذ قبس ام امأو
 :كلذ نمو «نيملسملا دئاقعل ةفلاخم ةلطاب اهلكف ناطلس

 : 2و هدادمإو هدوج نم معن نم نوكلا يف ام عيمج نإ :مهلوق لاطبإ -
 مهف هدادمإو ِةِكَي يبنلا داجيإ نم نوكلا يف أم عيمج نأ نم هومعز ام امأ

 .1 /” : ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :رظنا .هيف بذكلاو حدملا يف دحلا ةزواجم وه : ءارطأالا 0010



 ْ ةيلزاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «ريبدتلاو قزرلاو قلخلا نم ةيبوبرلا تافصب دلع يبنلا اوفصو دق لعفلا اذهب

 هلأ َكَراَبَت تَأْلاَو ُقْلَْلَأ ُهَل الأ : ىلاعت لاق «ىلاعت هّلل الإ نوكت ال لاعفألا هذهو

 ةروس] 3 ص قالَ 2 : ىلاعت لاقو 2[ 5 :فارعألا ةروس] 4 نيم صر

 رع يسال | اصر ع سا سعت ً «ماد, ا لرسم 7 7

 اهرقلسم ماو اهفزر هللا لع الإ ٍضَرَأْلا يف َمَباَد نم اَمَو «©# 9+ :لاقو «[5؟ :رمزلا
 ق

 لكل قلاخلا وه هدحو هّللاف «[*:دره ةررس] نيت بّتِكح ىف َّلُك اَهَعدرَئَسُي
 ءراضلا «عفانلا «ربدملا «قزارلا «تيمملا «ييحملا «كلاملا ءبرلا «ءيش

 .ةيبوبرلا صئاصخ نم كلذ ريغ ىلإ

 نأو «هتامم دعبو هتايح يف قلطملا بيغلا ملعي ِكَي يبنلا نإ : مهلوق لاطبإ -
 : لَك هملع نم ةذوخأم ءايلوألاو لسرلا مولع عيمج

 :ىلاعت هللا صئاصخ نم بيغلا ملع نأ ةرورضلاب نيدلا نم مولعمو
 لجو زع هَّللا ىلإ مهبحأو قلخلا لضفأ مهنأ عم مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو
 حونف «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ بيغلا ملع نودريو .ءكلذ نم نوؤربتي اوناك

 ةروس] 4َبيَمْل ْمَلَعأ آو هلأ ُنْرَح ىدنِع كل ُلْوْهَأ آلوإ» :هموقل لاق مالسلا هيلع

 هسفن نع يفني «نيعمجأ ءايبنألاو لسرلا ديس وهو كي دمحم انلوسرو 7١[« :دوه

 ام ىردَأ آَمَو ٍلْسُرلا َّنِم اًعْدِي تع اَم لْقَم :هباتك يف هَّللا لاق دقف «بيعلا ةفرعم

 الو اًعْفَن ىيفَتِل َكِلَمَأ آل لقإل» : ىلاعت لاقو «[4:فاقحألا ةروس] 4 الو ىب ُلَعْفِب

 لإ أنآ ْنإ وسلا َىّسَم امو ِربَحْلا نب ُترَكَتَتَل بيلا ُهَلَأ ٌتنُك ولو د هاه اَماَلِإ ارض

 .[188:فارعألا ةروس] #َنوْممْؤَي ريوقل ريشنو ريزن

 نم ثالث «ةشئاع ابأ اي :تلاقف ةشئاع دنع ائكتم تنك » :لاق قورسم نعو

 هنأ معز نمو :اهنم تركذو «''ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف نهنم ةدحاوب ملكت

 فْنَم َُلَمَي اَّل لقط :لوقي هّللاو «ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف دغ يف نوكي امب ربخي

 ةيرفلا عمجو «هقلتخا اذإ ءارتفا هيرتفي هارتفاو ءايرف هيرفي ءيشلا ىرف لاقي «بذكلا :ةيرفلا )١(
 ١125. /6١:برعلا ناسل .ىئرف
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 2006و :لمنلا ةروس] 26 لإ َتيْغْل ِضْرَأْلاَو ِتاَونِمَّسلأ

 : لَك يبنلا لجأ نم قلخ نوكلا عيمج نإ :مهلوق لاطبإ -
 امنإو ءدحأ لجأ نم هريغ الو مدآ قلخي مل ىلاعت هّللاف ةلطاب ةديقعلا هذهو

 . ةروس] « نودع اَّلِإ ىدالاو َّنْلْ ٌتَنَلَح اَمَو# : ىلاعت لاق امك «هتدابعل لكلا قلخ

 .[05:تايراذلا

 اي » : كي ِهَّللا لوسر لاق لاق ةَيقَْك باطخلا نب رمع ثيدحب مهلالدتسا امأو

 مكاحلا ةياورو » :ةيميت نبا لاق «لطاب ثيح وهف « كتقلخ ام دمحم الولو مدآ

 ةفرعم ىلإ لخدملا) هباتك يف لاق دق هسفن هنإف هيلع ركنأ امم ثيدحلا اذهل

 ثيداحأ هيبأ نع ىور ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع :(ميقسلا نم حيحصلا
 : تلق «هيلع اهيف لمحلا نأ ةعنصلا لهأ نم اهلمأت نم ىلع ىفخت ال .ةعوضوم

 ...اًريثك طلغي مهقافتاب فيعض ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو

 ةمئأ هيلع هركنأ امم اذهف هلاثمأو ثيدحلا اذه لثمل مكاحلا حيحصت امأو

 ةبوذكم ةعوضوم ىهو ثيداحأ ححصي مكاحلا نإ :اولاقو «ثيدحلاب ملعلا

 ىلع نودمتعي ال ثيدحلاب ملعلا لهأ ناك اذهلو ...ثيدحلاب ةفرعملا لهأ دنع

 يف وه نكل «حيحص وهف هححصي ام بلاغ ناك نإو «مكاحلا حيحصت درجم .
 ...هيلع بلغأ باوصلا ناك نإو «هطلغ رثكي يذلا ةقثلا ةلزنمب نيححصملا

 قافتاب نيدلا يف هب جتحي الو «ةعيرشلا هيلع ىنبت نأ زوجي ال اذه لثمو
 الإ اهتحص ملعت ال يتلا ءاهوحنو تايليئارسالا سنج نم اذه نإف ؟؛نيملسملا

 ءاملع تاقث نم دحأ ههبشي ام الو كلذ لقني الو ...ِةِْلَك يبنلا نع تباث لقنب

 تقلخ امل كالول ١ :ثيدح امأو «''6مهلقن ىلع دمتعي نيذلا نيملسملا

 )١( ملسم هجرخأ ح:لاا١.

  00عومجم يف وهو «راصتخاب .410/-46 : ص ةيميت نبال ةليسولاو لسوتلا الفتاوى:١/ 2500

 درلا يف يكنملا راصلا يداهلا دبع ظفاحلا :رظنا : ثيدحلا اذه نالطبب ءاملعلا مكح دقو -



 ةلقكلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 20 عوضوم ثيدح هنإ) : ينابلألا هنع لاقف « كالفألا

 : ةثاغتسالاو ءاعدلاب ِةَْكَي يبنلا ىلإ هجوتلا زوجي هنإ :مهلوق لاطبإ -

 «ةيلذاشلا ةقيرطلا هيف تعقو ام رثكأو دشأ نم يه ةيرفكلا ةعدبلا هذهو

 - اًنايحأ - السوت هنومسي دقف مهدنع ةلوبقم نوكت ىتح اهمسا ريغب اهومسو

 ىتوملا ءاعد اونيز امبرو ءاّعفشت هولعج امبرو ءاّدادمتسا هيلع اوقلطأ امبرو
 كلذ ماوعلل اونيزي يكل موصخلا كئلوأ هلعفي كلذ لكو «ءاعد ال ءادن هورّيصو

 لاؤس وه ءامسآلا كلت نم مهدارمو مهدصقو ءاهنم نورفني ال ءامسأب كرشلا

 .ددملا لاؤسو ء«مهنم ثوغلا لوصح بلطو «مهنم تاجاحلا بلطو .ىتوملا

 .هدحو هللا نم الإ بلطت الو لأست ال يتلا رومألا نم هريغو ضرملا ءافشو

 نم نيعونلا الكو «ةلأسم ءاعدو ةدابع ءاعد :نيمسق ىلإ مسقني ءاعدلاو

 تاقولخملا نم دحأب قيلي الف «هل كيرش ال ىلاعت ِهَّلل هفرص بجي ءاعدلا عاونأ

 عاونأ نم عون يأ هل فرصي نأ اًلسرم ابن وأ اًبرقم اكلم ناك ءاوس ناك نم نئاك

 نومعزي نيذلا ةيلذاشلا ةقيرطلا اهنمو ةيفوصلا قرطلا فالخب اذهو ؛.ءاعدلا

 نع ىهنت يتلا ةينآرقلا تايآلا نإ :نولوقيو «هب ةثاغتسالاو هللا ريغ ءاعد زاوج

 نأ زوجي هنإف ةلأسملا ءاعد امأ «طقف ةدابعلا ءاعد تح يف يه امنإ هللا ريغ ءاعد

 .ةدابع سيل هنأل هللا ريغل فرصي

 دبعتي يتلا تادابعلا لجأ نم ةلأسملا ءاعد نإف كلذ يف اولضو اوبذك دقو
1 

 ةروس] «6ادحأ هللا َمَم أوْعْدن الق هلي َدِسَمْلا َنأَو9 :ىلاعت لاق «هبرل دبعلا اهب

 هلوق لثم نم ءاعدلا ىعون تركذ ىتلا ةلدآلاب ةيميت نبا لدتسا دقو «[18: نجلا

 ةدبعاف#9 :هلوقو «[0:ةحتافلا ةروس] «ٌنيِعَح َكاّنِإَو لبعن كاّيإ : ىلاعت

 : نازيملا ناسل ىف رجح نباو ه١ 5 /؟ :نازيملا ىف ىبهذلاو 255: ص ىكبسلا ىلع -

 .79/؟

 450/١. 2587: ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس )١(



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا كلقتللا

 ةروس] بام ِهْيَلِإَو ٌتَْكحَوَت هيلع :هلوقو 1[١2+:دوه ةروس] «ِهّيَلَع ْلَكرَتَو يس لا

 .مدقت امك ءاعدلا اعون امه ناذهو » :تايآلا كلت ىلع اًملعم لاق مث [0 :دعرلا

 دحأب هريغ ءاعد لب «هريغل ناحلصي ال «هل ناقح هّللاب ناصتخم اًعيمج امهو

 اك ٌمَنَأَو (©) اًدحأ أ َمَم أودت الن هلي َدِحسَمْل أَو :ىلاعت لاق امك «كرش نيعونلا
 ا ير ىو يسر نيه و و تسد - 7 000 ا 9 مس 2 وسم مدس

 ةروس] «ادحأ دوي كرَشأ آل قر أوعدأ امَنِإ لق () اذبل ِهيلَع نونوكي ًاوداك ةوعدي هللا دبع ماق

 ةروس] #َنيبَّرَعَمْلا نم بوكتق رخاء اهل وأ مم مدن الفل : ىلاعت لاقو :18-217١ نجلا

 ةروس] "7 الو قر كب ًاوبعي ام لق## :ىلاعت لاقو 6171 :ءارعشلا

 لقتسي ال هنأل هيلع الك وتم هب اًناعتسم نوكي نا زوجي ال هَّللا ريغف «[الال : ناقرفلا

 هل نكل «ببسملا دوجوب لقتسم وه ام بابسألا نم سيلف ءالصأ ءيش لعفب

 مل أشي مل امو «ناك هللا ءاش امف هللا ةئيشم الإ ةمات ةلع مث امو «هيف كيرش

 ال كلذ ناف ءاّلَصأ هتاذل اًدوصقم اًدوبعم هريغ نوكي نأ زوجي ال كلذكو «نكي
 ."'"0هل حلصي

 ةدابع ءاعد ناعون ءاعدلا نأ ملعاو ١ : "هللا دبع نب ناميلس خيشلا لاقو

 هب داريو ءامهريغو ميقلا نباو ةيميت نبا مهنم دحاو ريغ هققح امك «ةلأسم ءاعدو

 ءاعدف «نامزالتم امهو ءامهعومجم هب داريو «ةرات اذهو «ةرات اذه نآرقلا يف

 دب ال دوبعملاف ءرض فشك وأ عفن بلج نم يعادلا عفني ام بلط :وه ةلأسملا

 الام هنود نم دبع نم ىلع ىلاعت هللا ركنأ اذهلو ءرضلاو عفنلل اكلام نوكي نأ
 ارَص مكحا َكِلْمَي ال ام هنأ ٍتوُد نم َوُدْبَمَأ ٌلُقإم :هلوقك ءاعفن الو اًرض كلمي
 خر هر لليبيا

 نيود نم تودبعيو #8 : هلوق «[75:ةدئاملا ةروس] « ممل ٌعيِمَسل وه ُهّللأو امعّفَت الو

 .[6ال /؟ :ةيمهجلا سيبلت نايب )١( 

 هريغو هيبأ نع ملعلا ذخأ «هيقف ثدحم «باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب ناميلس :وه )030

 ةمدقم يف هتمجرت رظنا .(ه11155) ةنس ةيعردلا يف اشاب ميهاربإ هلتق  مولعلا يف عرب ىتح

 ,1 1١75-7 : ص خيشلا لا ميهارب ال ريسيتلا



 21 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 سول سلا ميو سس مل يمل سرورمبل ير ىرالروم تن
 [18: سنوي ةروس] هلأ دنع اًنُوعَتْس لوح َنْوُفَيَو همم الو مهرْصَي ال ام لأ
 وهف ءرضلاو عفنلل اكلام نوكي نأو دبال دوبعملا نأ نيبي «نآرقلا يف ريثك كلذو

 ."'"( ةدابعلا ءاعد ءاجرو اًفوخ ىعديو «ةلأسملا ءاعد رضلاو عفنلل ىعدي

 ..هّللا ىلع اهم ركأ وه لب «تادابعلا لجأ نم ةدابع ءاعدلا » :اضيأ لاقو

 ضرألا يف ناك نإو «كرش ضرألا يف سيلف ءاكرش هيف كارشإلا نكي مل نإف
 عاونأ نم هريغ يف كارشإلا نم اًكرش نوكي نأ ىلوأ ءاعدلا يف كرشلاف «كرش

 مهيلإ ثعب نيذلا نيكرشملا كرش ربكأ وه ءاعدلا يف كارشاإلا لب «ةدابعلا

 مهل اوعفشيل ةكئالملاو نيحلاصلاو ءايبنألا نوعدي مهنإف هلك هللا لوسر

 ."0(نوكرشي ام نوسنيو هلل دئادشلا يف نوصلخي اذهلو هللا دنع

 هللا نود نم هاعدو يلي يبنلا يف ىلغ نم ىلع اوركنأو فلسلا ددش دقو

 : ةيميت نبا لاق «هنم رذحلا بجي يذلا «ربكألا كرشلا نم كلذ اودعو «ىلاعت

 هتوم دعب وأ «هربق دنع هتعافش بلطو «هنم جئاوحلا بلطو لوسرلا ءاعد امأو»

 ربقلا دنع ءاعدلا ٌدِصق ناك ول هنأ مولعمو «فلسلا نم دحأ هلعفي مل اذهف

 هلاؤسو هئاعدب فيكف «هب لاؤسلا كلذكو «نوعباتلاو ةباحصلا هلعفل اًعورشم

 نمو نيكرشملا نم مهريغو ىراصنلا لعف نم هلك اذه نإف ...؟هتوم دعب
 نم نيلوألا نيقباسلا لعف نم اذه سيل «ةمألا هذه ةعدتبم نم مهاهاض

 ةمئأ نم دحأ هب رمأ امم الو «ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا
 ."7( نيملسملا

 :'*”هلوقو ١ : كي لوسرلاب ةثاغتسالا مكح يف يداهلا دبع نبا ظفاحلا لاقو

 ) )1١ص ديمحلا زيزعلا ريسيت :١١6.

 ص ديمحلا زيزعلا ريسيت (؟)  27١9.ريسي راصتخاب

 )* 6لسوتلا ىف ةليلج ةدعاق والوسيلة:1١/١71١-177.

 .يكبسلا دصقي (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هلق

 ةغلابملا اهب ديريأ نإ - هك يبنلا ميظعت يأ -ةبجاو هميظعت يف ةغلابملا نإ
 فاوطلاو ؛هل دوجسلاو «هربق ىلإ جحلا ىتح اًميظعت دحأ لك هاري ام بسحب

 نم هب ثاغتسا نمل كلميو ,عنميو يطعي هنأو «بيغلا ملعي هنأ داقتعاو هب

 تابرك جرفيو «نيلئاسلا جئاوح يضقي هنأو ءعفنلاو رضلا هللا نود

 بوجو ىوعدف «ءاشي نم ةنجلا لخديو ءاشي نميف عفشي هنأو «نيبوركملا

 ."'" نيدلا ةلمج نم خالسناو «كرشلا يف ةغلابم ميظعتلا اذه يف ةغلابملا

 ردقي ال امب ديقي لب «هقالطإ ىلع سيل ةلأسملا ءاعدب هللا دارفإ بوجوو
 ىلع ردقي ال امم ءيشلا نوكي وأ ءاّبئاغ وأ ءاّثيم هنوكل امإ .هب ثاغتسملا هيلع

 رضاح يحب وأ بئاغب وأ هنع عفاديل تيمب ثاغتسا ولف «ىلاعت هللا الإ هتلازإ

 ناك هيلع ردقي اميف رضاح يحب ثاغتسا ولو كرشلا نم هلك اذهف رطملا لزنيل
 ةروس] «وْوُدَع ْنِم ىلا َلَع ءوِيَحِيْي نم ىلا ُدَعَعَتْساَت#»م : ىلاعت هّللا لاق ءاّرئ

 17000: نصصقلا

 ) )1١يداهلادبع نبال يكنملا مراصلا : ”/ 1١.

 ) )0ديحوتلا باتك ىلع ديفملا لوقلا :رظنا ص:١185.
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 0 نما هه

 ةلكنلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .اهيتارمو «ةيالولا فيرعت :لوألا بلطملا

 :ةيلذاشلا دنع ةيالولا فيرعت :الوأ

 : ةيالولا فيرعت : ىلوألا ةلأسملا

 قانتعاو «ةدباكملا دعب سنألا لوصح يه :ةيالولا» :ةبيجع نبا لاق

 سح باهذ دعب تاذلا يف ءانفلا قيقحت :اهلصاحو «ءةدهاجملا دعب حورلا

 ءءانفلا نم نكمتلا اهلوأف ؛لزي مل ام ىقبيو نكي د مل ام ىقبيف «تانئاكلا

 ل '"(اًدمرس اًّدبأ اهيف عاستالاو يقرتلا ىقبيو «ءاقبلا ءاقبو ءاقبلا قيقحت اهتياهنو

 تلاوت نم وه :يلولاو «هسفن نع ءانفلا دنع قحلاب دبعلا مايق  :اهنأب ليقو
 .هلاضفأو ءهّللا ناسحإ هيلع ىلاوتي نم وأ «نايصع اهللختي نأ ريغ نم هتعاط

 «تاعاطلا ىلع بظاوملا «نكمي ام بسحب «هتافصو هّللاب فراعلا وهو

 "'(تاوهشلاو تاذللا يف كامهنالا نع ضرعملا «يصاعملا نع بنتجملا

 راكتحا وه كلذ يف رسلاو «ضومغلاب ةئيلم ةيالولل ةيفوصلا فيراعتو

 درولاو نذإلاب مهتقيرط يف نيكلاسلاو مهخياشمب ةيالولا موهفم ةفرعم

 ةماع امأ «صاوخلا الإ اهفرعي ال ةيفوصلا دنع ةيالولا تناك انه نمو «صاخلا

 .اهتف رعم ىلإ مهل ليبس الف نيملسملا

 : يلولا فيرعت : ةيناثلا ةلأسملا

 هببسب اوجرخأو «هوثدحتسا صاخ موهفمب يلولا ةيلذاشلا ة ةقيرطلا ترصح

 رئاس نإ لب «يلولا ىمسم يف لوخدلا نم نيدهاجملاو داهزلاو دابعلاو ءاملعلا

 :١ ١. ص فوشتلا جا رعم 010

 مجعمو 22465 : ص ةيريشقلا ةلاسرلا رظناو 225 : ص ىناج ر جلل تافيرعتلا 62

 ١, 568 : ص ىفنح معنملا دبعل ةيفوصلا تاحلطصم



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا لاقل

 يلولاف «'''ةيلذاشلا ةقيرطب متُخ اذإ الإ مهتيالو لمكت ال ةيفوصلا نم ءايلوألا

 ليزأو «هحور دنع يتلا رارسألا يف هتاذ ىلع حتف نم ١ :وهو «يفوصلا فراعلل

 هتاذ تيقب نمو .حتفلا بحاص فراعلا ىلولا وهف امهنيب يذلا باجحلا

 ف
 ا! ةماعلا ةلمج نم وهف هحور نع ةبوجحم

 .حلاص وه لب اّيلو هنومسي الف ىوقتلاب هنطاوبو هرهاوظ تحلص نم امأو
 ." "يلولا حلطصم نم داهزلاو دابعلاو ءاملعلا اوجرخأ موهفملا كلذ ببسبو

 ءاملعلا نوجرخيو يلولا ةيهام اهيف نونيعي يتلا مهصوصن ضعب هذهو
 ءيش لك نع نونغي ءايلوألا 7 : مهنيب قيرفتلا يف يلذاشلا لاق :اهنم نيحلاصلاو

 نوراتخيو نوربدي ءاملعلاو «رايتخا الو ريبدت هعم مهل سيلو «ىلاعت هّللاب
 تناك نإو نوحلاصلاو ؛نومئاد مهلوصأو مهلوقع عم مهو نوسبتقيو نورظنيو

 ١ ديل مهداسجأ

 نم :نيحلاصلا نأ ةيفوصلا هيلع تحلطصا اممو» :ةبيجع نبأ لاقو

 مهو .ءايلوألا مهقوفو «ضارمألا نم مهبولق ترهطتو ؛«مهرهاوظ تحلص

 ."”( نايعلاو دوهشلا ىلإ اوضفأو «باجحلا مهنع فشك نم

 هّللاب نوفراعلاو ءايلوألا ايلعلا ةعبطلا : تاقبط عبرأ سانلاف » :اًضيأ لاقو

 هللا َّنم نم ءايلوألاب دارملاو «نينمؤملا ةماع مث ءنوحلاصلا مث «ءاملعلا مث

 باجح هنع حازو «ءاقبلاو ءانفلا ماقم لخد ىتح «ةيبرتلا خيش ةاقالمب هيلع

 )١( :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا 4.
 ) )9ص زيربالا :٠١8.

 .١77:ص ةيهلإلا تاحوتفلا 00
 .57 :ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج (4)
 .154/4 :ديدملا رحبلا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .نوقيّدصلا نوبّرقملا مه ءالؤهف .نّوكملا دوهش ىلإ ىضفأو «تانئاكلا

 هللا اوفرع نيذلا نوصلخملا ءاملعلاف ...نوصلخملا نولماعلا ءاملعلاب دارملاو

 «نايعلاو دوهشلا لهأ مه نيذلا ءايلوألا ةجرد مهتجرد ىلت «ناهربلا قيرط نم

 لهاج وهف اذه فالخ لاق نمو «نينمؤملا ةماع مث «راربألا نوحلاصلا مث

 .''”( ةيالولا ةبترمب
 نم ملاعلا نأ :يلولاو ملاعلا نيب ةلضافملا هثحب دنع ةبيجع نبا نيب دقو

 نيب زييمتلا مدع طلغلا أشنمو» :لاقف «ءايلوألا نم سيلو نيحلاصلا ةلمج

 عفترا نم وه يلولاف ءكلذك سيلو «دحاو ءيش مهدنع هلعلف حلاصلاو يلولا

 ملف «بويغلا نيدايم هل تحتفو نايعلاو دوهشلا ماقم لخد ىتح باجحلا هنع

 هتاقوأ رمعو ىوقتلاب هرهاوظ تحلص نم حلاصلاو «ءيش هللا نع هبجحي

 هنع عفترا يذلا يلولا امأو ءهنم لضفأ ملاعلا اذه نأ كش الف «ةعاطلاب

 ةيقيدصلا ماقم يف هنأل «ةلاسرلاو ةوبنلا ماقم الإ هنم لضفأ دحأ الف باجحلا

 ءايلوألا مث «ءايبنألاو لسرلا ماقم :ةعبرأ تاماقملاف ...ةوبنلا ةجرد ىلت يتلا

 خويش صوصنب ةبيجع نبا دهشتسا مث «'''« نيحلاصلا مث «ءادهشلاو ءاملعلا مث

 : هل اكلاس فوصتلا ملعب اًملاع ناك نم وه يلولا نأ ىلع ةيفوصلا

 ملكتن يذلا ملعلا اذه نم فرشأ ءامسلا ميدأ تحت ملعن ول :دينجلا لاق »

 امل ءايحإلا يف لاقو ءاوبح ولو هيلإ تيعسل -نطابلا ملع ينعي -انباحصأ عم هيف

 ءايلوألل مث «ءايبنألل كلذ يف ايلعلا ةبترلاو :لاق هب ملعلاو هللا ةفرعم ىلع ملكت

 ءاملعلا ىلع ءايلوألا مدقف «نيحلاصلل مث «نيخسارلا ءاملعلل مث «نيفراعلا

 مهلضفو هئايلوأ ةوفص ةفئاطلا هذه هللا لعج دقف :هتلاسر يف يريشقلا لاقو

 .97/5-55 :ديدملا رحبلا ()

 :4١. ص تسرهفلا )00



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا هلق

 . 7( هئايبنأو هلسر دعب هدابع نم ةفاكلا ىلع

 تناك «لامعألا ةرثكب نيققحملا دنع ليضفتلا سيلو » : ةبيجع نبا لاق مث

 برب ةفرعملا قيقحتو نيقيلا ةوقب مهدنع ليضفتلا امنإ ء.ةصاخ وأ ةماع

 اذهف «ءبارطضالاو ماهوألاو كوكشلا وحمو «باجحلا فشكو «نيملاعلا

 ." 0 بابرألا بر نم برقلا لصحي
 :ةيالولا ماسقأ :ةئلاثلا ةلأسملا

 : ةماعلا ةيالولا : لوألا مسقلا

 : ةصاخلا ةيالولا : يناثلا مسقلا

 ىلإ برقتلا يه ةيالولا نأ ةيفوصلا قرطلا نم اهريغ الو ةيلذاشلا ركدت ال
 أداَكم ايما تريلا :ىلاعت لاق امك «تاركنملا كرتو تاعاطلا لعفب هّللا

 تامرحملا نأو «ةيالولا بابسأ نم تاعاطلا نأو «[1: سنوي ةروس] 46َوَقَتَي

 .صوصخلا ةيالو تسيلو «مومعلا ةيالو يه ةيالولا هذه نكل ءاهنم ةعنام

 يه اهبابسأو ةيالولا ىنعم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم نم هررقن ام لكف

 مومع نمو مهنم ماوعلل يه امنإو «مهصاوخ بهذم لثمت ال اهنكل قح مهدنع

 وأ ةيفوصلا ماوع ضعب ضارتعا درل وه كلذ ىلع هيبنتلا ببسو «نيملسملا
 يف قحلا بهذملا قفاوت مهنع صوصن نم هنودروي دق امم مهعم نيفطاعتملا
 : مهلوق ىلع باوجلاف «؛ةيالولا

 امأ نيملسملا ماوع اهمهفي يتلا ةماعلا ةيالولا يف يه امنإ صوصنلا هذه نأ

 : ةيفوصلا صاوخل الإ فشكي نأ نكمي ال كلذ قوف رمأ يهف ةصاخلا ةيالولا

 ؛ ةصاخ ةيفرع ةيالوو «ةماع ةيالو : نيمسق ىلع ةيالولا » : ةبيجع نبا لاق

 .47 : ص تسرهمفلا ل

 .17 : ص تسرهفلا 03



 ةلقحلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ؛ىوقتلاو ناميالا ققح نم لكف : ىلاعت قحلا اهركذ يتلا يه :ةماعلا ةيالولاف

 ءانفلا لهأب ةصاخ : ةصاخلا ةيالولاو ءاهنم لّصح ام ردق ىلع ةيالولا نم هلف

 ماتلا دهزلا عم كولسلاو بذجلا نيب «ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب نيعماجلا ؛ءاقبلاو

 ."'"« هتيالو تققحت نم ةبحصو «ةلماكلا ةبحملاو

 يهو :ةماع ةيالو :بتارم ثالث ىلع قلطتو » :ةيالولا نع اًضيأ لاقو

 ُفَوَح ال هللا كيلر كر آلأ» :هلوق يهو ةيآلا يف امك «ىوقتلاو ناميالا لهأل

 ,[77-55: سنوي ةروس] وفني اوواكحَو أونَماَء تردلا 69 تور مه الو مهبل

 ةصاخ ةيالوو «هّللاب ملعلا ىلع قارشتسالا لهأل يهو :ةصاخ ةيالوو

 ."7(نايعلا تعن ىلع هللا ةفرعم يف نكمتلا لهأل يهو :ةصاخلا

 لهأ دنع اهموهفمو ةيلذاشلا دنع ةيالولا موهفم نيب قرفلا :ةعبارلا ةلأسملا

 :ةنسلا

 ةنسلا لهأ دنع ةيالولا موهفمل رياغم موهفم اهل ةيلذاشلا دنع ةيالولا

 : ةيلاتلا طاقنلا يف مهملاعم نيبتتو «ةعامجلاو

 ١ - ةوبنلا ىلع ةيالولا ليضفت ىوعد :

 ناكرتشي يبنلاو يلولاف «هنم ىلعأ رخآ خزرب ةيالولاو خزرب ةوبنلا :اولاق
 يبنلا ليضفتو «ةوبنلا نم ريخ ةيالولا نكل «ةوبنلاب يبنلا صتخيو «ةيالولا يف

 لصحي كلذ ىلعو «ةيبهو هتوبنو ةبستكم هتيالو نآل «هتوبنب سيلو «هتيالوب وه

 ةبسنلاب يبن ىلع يلو لضفي دقف .طقف ةيالولا يف يبنلاو يلولا نيب توافتلا

 :مهرعاش لاق «ةيالولل

 يلولا نودو لوسرلا قيوف حخزرب يف ةوبنلا ماقم

 )١( :ديدملا رحبلا ”584/7.

 .7"5:ص فوشتلا جارعم (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلتكلا

 اذه ىلع لوسرلا نم ىلعأ يلولاف «هنم ىلعأ ةيالولاو «خزرب يف يبنلاف
 .(30لدقلا

 .ءايبنألا متاخ دجو امك ءايلوألا متاخ دوجو ىوعد -5

 يلو ءايلوألل كلذكف «٠ مهل اًمتاخ اًيبن ءايبنألل نأ امك هنأ ةيالولا متخب >ب دارملا

 متاخ كلذكف «.ءايبنألا عيمج نم لضفأ ءايننألا متاخ نأ امكو مهل متاخ

 وه ةيالولا متخب >ب لوقلا عرتخا نم لوأو .ءايلوألا عيمج نم لضفأ وه ءايلوألا

 يلذاشلا دنع ةريبك ةناكم (ةيالولا متخ) هباتكلو هل ناك دقو «يذمرتلا ميكحلا

 نسحلا وبأ خيشلاو '''وه ناكو » :هّللا ءاطع نبا لاق ىتح يسرملا هذيملتو

 امهدنع همالكل ناكو .«يذمرتلا يلع نب دمحم مظعي امهنم لك يلذاشلا

 ا”( داتوألا ةعبرألا دحأ هنإ نالوقي اناكو «ةماتلا ةوظحلا

 : يحولا يف يبنلل يلولا ةكراشم ىوعد -'

 نإ :اولاق مهنأ الإ يحولا يف يلا كراشب يلولا نأ ةيلذاشلا قب ةقيرطلا تمعز

 يهنلاو رمألاب يلولا ىلع كلملا لوزن نودقتعي مهنأل ؟بذك مهضعب نم

 .'””ةعاطلاو عمسلا ديرملا ىلع نوبجوي كلذلو ءراكذألاو تادابعلا عيرشتو

 هب ىحوي يذلا كلملا هنم ذخأي يذلا ندعملا نم ذخأي ىلولا نأ ىوعد - ؛

 :لوسرلا ىلإ

 يلولا نيب ةلضافملا ةلأسم ثحب ِهْلكَي لوسرلا يف ةيلذاشلا ةديقع ثحبم يف ىضم دقو )4١(

 .يبنلاو

 .يسرملا هخيش دصقي 0(0)

 .177١:ص نئملا فئاطل (9)

 .405/4 :ديدملا رحبلاو «8١7:ص زيربالا (54)



 كل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلإ هب يحوي يذلا كلملا هنم ذخأي يذلا ندعملا نم نوذخأي مهنإ :يبرع
 بلاق يف اهوجرخأ مث ةفسلفتملا ةديقع اودقتعا مهنأ كلذو لوسرلا

 .7'2( ةفشاكملا

 : موصعم ظوفحم يلولا نأ ىوعد -
 نم نأ امك اًظوفحم نوكي نأ يلولا طورش نم ١:يضارلا ةمالس لاق

 لوقلا وه ظوفحم يلولا نإ مهلوق ةقيقحو «''”« اًموصعم نوكي نأ يبنلا طورش
 لمتحي ال اًعلبم لامكلا يف تغلب هتافص نإو «صقنو أطخ لك نم هتمصعب
 ءايبنألا تافصب هتافصو هقالخأ نوهبشي كلذب مهو «نايصعلا نع اضف أطخلا

 .ىلاعت هللا تافصب لب
 : هلعفيو هلوقي ام لكب هل ملسيو ؛ءيش لك هنم لبقي يلولا نأ ىوعد -5

 ةيالولا هيف نونظي نمل نوملسي مهف «ةقباسلا ةعدبلا ىلع ةينبم ةعدبلا هذه

 دمحم لاق ءباوصو قح هب يتأي ام لكف ؛هيلع نوضرتعي الو «ءيش لكب

 نيب اًثيم نكو «همدخاف هتمرح كسفن يف لصحت نم تدجو اذإف » :يمشاهلا

 نكو ءاذيعس شعت «هعم كسفن يف كل ريبدت ال ءءاش فيك كفرصي «هيدي
 ."7( هنع كاهنيو ءهب كرمأي ام لاثتمال اًردابم

 صخش يف نظيف عضوملا اذه يف طلغي سانلا نم ريثكو » : ةيميت نبا لاقو

 ؛هلوقي ام لك هيلإ ملسيو «هلوقي ام لك هنم لبقي ِهَّللا يلو نأ نظيو هلل يلو هنأ
 .«صخشلا كلذ قفاويف «ةنسلاو باتكلا فلاخ نإو «هلعفي ام لك هيلإ ملسيو

 ايف هقيدصت قلخلا عيمج ىلع هللا ضرف يذلا هلوسر هب هللا ثعب ام فلاخيو
 هللا لاق نيذلا ىراصنلل نوهباشم ءالؤهو » :لاق نأ ىلإ « رمأ اميف هتعاطو ربخأ

 .١١/577:ىواتفلا عومجم (1)

 ./: ص ديرملا هلكشتسا امل ديدسلا لحلا ()



 2 دقدو ضرع 2 ةيلذاشلا كل

 َميْرَم زب َيِيَمْلَو هللا ود نيابي ْمُهتْصَقْرَو ْشاسحُأ ادذستل» :مهيف

 يك + انك مدكبش 7 0 ادد لِ اَْرِمُأ آَمَي
 ريسفت يف ' "يتاح نب يدع نع يذمرتلا هححصو دنسملا يفو «179:ةبوتلا ةروس]

 اولحأ » :ِهِكَي يبنلا لاقف ءمهودبع ام :لاقف ءاهنع كي يبنلا لأس امل «ةيآلا هذه

 مهتدابع هذه تناكو .مهوعاطأف .لالحلا مهيلع اومرحو «مارحلا مهل
 نيل فلا مهايإ

 : ىوقتو ناميإب فرعي مل نمل ةيالولا لوصح ىوعد -ا
 عراشلا نم ليلد ريغ نم نينيعم صاخشأل ةيالولا ةيلذاشلا ةقيرطلا تحنم

 دق لب «ىوقت الو ناميإب فرعي مل نمل ةيالولا اوحنم امبرو ؛مهتيالو ىلع
 ةدابعلا تسيلف «تامرحملا لالحتساو رحسلاو ةذوعشلا نم كلذ دضب فرعي

 اوعضو مهنإ لب .؛هتاودع نم لجرلا ةيالو ةفرعم ىف رايعملا يه ىوقتلاو

 .'””هلالض نم لجرلا ةيالو اهلالخ نم نوفرعي اهوعدتبا تارابتعا

 .ىلاعت هللا تافصب مهفصوو ءايلوألا يف ولغلا زاوج ىوعد -

 : ةيفوصلا مهتقيرط كلس نميف ةيالولا رصح ىوعد -4

 ام امأو «ةيفوصلا مهتقيرط كلس نميف ةيالولا ةيلذاشلا ةقيرطلا ترصح

 باب حتفب نوحمسي ال ةيفوصلاو ءاّداهز وأ نيحلاص وأ اًدابع نومسيف مهادع

 سانلا نم ةصاخ ةوفصل بايلا اذه نم لوخدلا نولعجي لب ؛دحأ لكل ةيالولا

 . ةراتخم

 دهش «عست ةنس يف ملسأ هي هللا لوسر بحاص «يئاطلا هّللادبع نب متاح نب يدع :وه )١(
 ١57. /7” :ريسلاو 258ا/7 /54 ةباصإلا : رظنا .ه 58 ةنس تام ءاًداوج ناكو «قارعلا حتف

 5 :ص مارملا ةياغ رظنا .نسح ثيدح ينابلألا لاقو «5096 :ح يذمرتلا نئس (؟)

 .1 :١11-15 ىواتفلا عومجم 4رفإ

 .لقتسم ثحبم ةيالولا بابسأل يتأيسو (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةيفوصلا عيمج نأ اذه ىنعم سيل نكلو  :''"نوسلوكين قرشتسملا لوقي
 نم هللا لهأ صاوخ نم ةليلق ةفئاط الإ ةقيقحلا يف اوسيل ءايلوألا نإف ؛ءايلوأ

 نم مهو «ةيفوصلا لاوحألا بتارم ىلعأ ىلإ اولصو نيذلا ءاسنلاو «لاجرلا

 وأ «ةيهلإلا تاذلا ةروص اهيلع سكعنت يتلا ايارملا ةباثمب هّللاب مهتلص ثيح
 ."7( قلخلل اهيف هللا ىلجتي يتلا يلاجملا

 :ةيلذاشلا دنع ةيالولا بتارم :اًيناث

 : ةيفوصلا ةيالولا بتارم دادعت :ىلوألا ةلأسملا

 نم ىرخألا ةيفوصلا قرطلا هيلإ تبهذ ام ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا تبهذ
 ربكأ وهو «ثوغلا بطقلا دوجوب اولاقف «ةلاض يناعمو ةعرتخم تايمست

 دحاو لكو «ةعبرألا داتوألا هتحتو «نامز لك يف دحاو وهو ؛اًعيمج ءايلوألا

 لكو «ةعبسلا باطقألاو «هظفحيو هب موقي «ملاعلا ناكرأ نم نكر يف مهنم
 «عبسلا تاراقلا نم ةراق يف يأ «ةعبسلا ضرألا ميلاقأ نم ميلقإ يف مهنم

 مهنم دحاو كله املكو «ملاعلا يف نوشيعي مهو نوعبرأ مهنأ اومعزو لادبألاو

 نم اًنأش ىلوتي مهنم لك ةئامثالث مهو ءابجنلاو «نوكلا ظفحل هريغب هللا هلدبأ

 : بتارملا هذه نع ليصفتلا نم ءيش يلي اميفو «قلخلا نوؤش

 :ثوغلا بطقلا :الوأ

 ءاّدج ةريثك هثحابمو «"750ثوغلاو بطقلاو درفلا :ىمسي لجرلا اذهو١

 سيردتلاب ماقو «ةيسرافلاو ةيبرعلا ملعت «يزيلجنإ قرشتسم «نوسلوكين نيلأ دلونير :وه )١(
 ىلع اًبصنم هؤانتعا ناكو ءاهبادآو ةيقرشلا تاغللا يف صصختو «جدربميك ةعماج يف

 ةيصخشلا ةركف)و (مالسالا يف ةيفوصلا) : هتافلؤم نم «نيملسملا دنع يفوصتلا بناجلا

 ةعوسوملا رظنا .م1440١ ةئس تام ءاهريغو (يمالسإلا فوصتلا يف)و (فوصتلا يف

 .18548/؟ لابرغ قيفش دمحم فارشإب ةرسيملا ةيبرعلا

 .607١ص نوسلوكسينل يمالسإلا فوصتلا يف ()

 .44 :ص قارشإلا مكح نيناوق 6



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا كلاس

 نيدمتعم «ةريثك تاعيرفت اهيلع اوعرف لب ةبترملا هذه ثادحإب اوفتكي مل مهف

 ليصافتلا عبتتن انبهذ ولو ,بذكلا ىلع مهتردقو «عساولا مهلايخ ىلع كلذ يف
 : كلذ نم اًضعب ركذن نكل ؛ماقملا انب لاطل بطقلا نع ةدراولا

 :بطقلا تامالع ١-

 اًئيش وأ اهاعدا نمف ةمالع ةرشع سمخ بطقلل » :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 شرعلا ةلمح ددمو «ةباينلاو «ةفالخلاو «؛ةمصعلاو «ةمحرلا ددمب زربيلف اهنم

 ءمكحلاب مركيو «تافصلا ةطاحإو «تاذلا ةقيقح نع هل فشكيو «ميظعلا

 ىلإ هنع لصفنا امو «لوألا نع لوألا لاصفناو «نيدوجولا نيب لصفلاو

 : ءدبلا ملعو «دعب الو لبق الامو ءدعب امو لبق ام مكحو «هيف تبث امو .هاهتنم

 يتأيسو :تلق «''"« هيلإ دوعي امو «مولعم لكبو «ملع لكب طيحملا ملعلا وهو
 .ءايلوألا يف ولغلا رهاظم ىلع مالكلا دنع اهحرش

 :بطقلا ةلزنم -"

 وبأ هنع لاقو « "6 بطقلا رصع لك يف قلخلا لمكأ ١ :صاوخلا يلع لاق

 يف ةرطام ةباحسو «دابعلا لكل ةمحر تقولا بحاص) : يلذاشلا بهاوملا

 هللا دمي هسفن سفنبو «ةيلكلا هحورل ةايح دوجولا يف هدوجو «دالبلا رئاس

 .""« ةيلفسلاو ةيولعلا

 وهف درفلا ثوغلا بطقلا امأو» :ىيلذاشلا يفنحلا نيدلا سمش لاقو

 دنع سانلا هيلإ جاتحت «ميرك ديسو «ميظع لجر نع ةرابع ثوغلاو ...دحاو

 ءاعدلا هنم بلطيو ءرارسألاو ةمهملا مولعلا نم يفخ ام نييبت يف رارطضالا

 . 4 :صارغلا ررد 2

 .44 :ص قارشإلا مكح نيناوق 6



 ةلككفا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 ."0(همسق ربأل هَّللا ىلع مسقأ ول «ءاعدلا باجتسم هنأل

 :دحاو نمز يف نابطق عمتجي ال -

 يف ملعلا اذه باحصأ نم نانثا ناك ام هّللاو  :يسرملا سابعلا وبأ لاق

 لاق ١ :ينارعشلا لاقو «''"6 نسحلا ىلإ دحاو نع دحاو الإ ءطق دحاو نمز

 نأ بطقلا صئاصخ نمو :نيتئامو نيسمخلاو سماخلا بابلا يف يبرع نبا

 تام اذإ مث اًدبأ ءايلوألا نم هريغل ةبترملا هذه نوكت الو هدحو ىلاعت هّللاب يلتخي

 ةولخلاب طق درفني ال رخآ بطقل ةولخلا كلتب ىلاعت درفنا ثوغلا بطقلا

 ." ”«اًدبأ دحاو نامز يف نيصخشل

 :بطقلا ةماقإ لحم - 5

 وه امك اًمئاد ةكمب بطقلا ةماقإ لحم نوكي له ليق نإف » : ينارعشلا لاق

 ناكم يف ثكملاب ديقتي ال هللا ءاش ثيح همسجب وه :باوجلاف ؟روهشم

 «لوفلا عيبي ةراتو اًرجات ةراتو اًدادح نوكي ةراتف ءافخلا هنأش نمو هصوصخب
 .(©6 كلذ وحنو

 : ...داتوألاو لادبألا نم هعابتأو بطقلا نكسم نع ةبيجع نبا لاقو

 مزلي ال ثوغلا كلذكو «نامز لك يف نيعتي ال لاجرلا ءالؤه نكسم نأ رهاظلا »

 ثوغلا نوكي دقف «نامزألا ضعب يف دهاشم وه امك «ةكم ىف اًمئاد نوكي نأ

 وأ «ةكم هرظن زكرم نوكي نأ دارملا لعلو «قرشملاب نوكي دقو «برغملاب

 .""( ةكمب اًميقم نوكي اًصخش هتيناحور نم هللا قلخي

 )١( ةيلذاشلا رثاملا يف ةيلعلا رخافملا ص:١57-١7.

 4١. :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (؟)

 .4194:ص رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا 6*)

 .19 :صاوغلا ررد :رظناو «407: ص رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا (5)

 ,7719/-7757 :ص ةبيجعلا رهاوجلا نمض نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا لاقل

 : بطقلا مكح ةدم -

 ال اهبحاص اهيلو اذإ ةيبطقلل ةنيعم ةدم لهف :تلق نإف » :ينارعشلا لاق

 ثكمي دقف «ةنيعم ةدم ةيبطقلل سيل :باوجلاف «؟يضقنت ىتح اهنم لزعي

 لمحتل ليقث ماقم اهنإف «ةعاس ىلإ موي ىلإ لقأ وأ رثكأ وأ ةنس هتيبطق يف بطقلا

 بابلا يف خيشلا ركذو ءاهاياعرو اهكولم اهلك ةيضرألا كلامملا ءابعأ اهبحاص
 ىلع هيف وه يذلا ملاعلا يف ثكمي بطق لك نأ ةئامعبرأو نيتسلاو ثلاثلا

 عئارشلا خسنت امك «ىرخأ ةوعدب هتوعد خسنت مث «لجو زع هَّللا ردق ام بسح

 نمف «ملاعلا يف ريثأتلاو مكحلا نم بطقلا كلذل ام ةوعدلاب ينعأو « عئارشلاب

 نم مهنمو ءرهشأ ةعبرأو ةنس نيثالثلاو ثالثلا هتيبطق يف ثكمي نم باطقألا

 نامثعو رمعو ركب وبأ ةفالخ ةدم كلذ ديؤي امك مهنمو «نينس ثالث اهيف ثكمي

 ."'"6 كش الب اًباطقأ اوناك مهنإف يلعو

 : اًيلذاش الإ نوكي ال بطقلا -5

 اولاقو اوداز لب «ةيلذاشلا خويش نم الإ نوكي ال بطقلا نأ ةيلذاشلا تعدا

 باستنالا هعفني الو «ةيلذاشلا ةقيرطلل باستنالاب متخي ىتح ةيالو يأ لمتكت ال

 لعجي نأ ىلاعت هللا تلأس» :يلذاشلا لاق «ىرخألا ةيفوصلا قرطلا ىلإ

 انبجتسا دق :يرس يف لوقي هب اذإف «ةمايقلا موي ىلإ "”يتيب يف بطقلا

 لان نممو «'؟*”نامز لك ذاتسأ مهذيملت » :افو نب يلع لاق اذلو «"”0 كل

 فلتخي مل » :هتمجرت يف يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا لاق :يلذاشلا ةيبطقلا ةجرد

 )١( :ص رباكألا دئاقع نايب ىف رهاوجلاو تيقاويلا 457.

 .56: ص ةيهلإلا تاحوتفلا :رظنا 'يتقيرط نم ينعي" :يسافلا دمحم لاق ()

 ١١7. :ص ةرهازلا بكاوكلا (2*)

 هللا لهأ قرط داحتإ ىف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ و 2.7١7 :ص ةرهازلا بكاوكلا (4)

 .!/6 : ص



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :هحدم يف يريصوبلا لاقو «''"«رينتسم بلق وذ هتينابطق يف
 ا"'دجوملا رس ناسل دوجولا نيع همامإو هثوغو نامزلا بطت
 : بطقلا بسن -ا/

 «تيبلا لآ نم بطقلا نوكي نأ دب ال هنأ ىلع نوصني ةيفوصلا خويش رثكأ

 لآل نيبستنم ةيفوصلا باطقألا رثكأ نإف «كلذ دكؤي ةيفوصلل يخيراتلا عقاولاو

 زوجف «تيبلا لآ ريغ نم ناك نمم ةصاخو «مهضعب كلذ يف فلاخو .«تبيبلا

 يسرملا سابعلا وبأ مهزربأ نمو «يوبنلا تيبلا لهأ ريغ يف بطقلا نوكي نأ
 هزلي ال هنأ سابعلا يبأ خيشلا بهذم ناك » : هنع هللا ءطع نبا لاق «يراصنألا

 ىلع هعبتو «'' "2 ليبقلا اذه ريغ نم نوكي دق لب ءاّينسح اًفيرش بطقلا نوكي نأ
 ال هنوكب بطقلا صتخي له :ىينارعشلا هلأس دقف «يسلربلا صاوخلا يلع كلذ

 لعلو «كلذ طرتشي ال ١ :لاقف ؟مهضعب نم هتعمس امك تيبلا لهأ نم الإ نوكي

 .'””ةبيجع نبا هب لاق كلذكو «'7« هبسنل بصعتف اًفيرش ناك كلذ طرتشا نم

 : بطقلا ةفيظو-8

 نم رمألا ثراوو هلي يبنلا ةفيلخ وه بطقلا نإف» : يطويسلا لاق

 لجرلل ثراولا » :لاقف ِةْكَك يبنلل هتئارو ىنعم هللا ءاطع نبا نيب دقو ك7( هدعب

 رسفي هيدي ىلع ثروملا قيرط رهظت يذلا وهو ءهلاحو هملعب رهاظلا وه

 ةيلعلا رخافملاو 27” ,7 ؛8١:ص رارسألا ةرد :رظناو «١١١:ص نئملا فئاطل )١(

 .ال 21: ص

 هدجسمو يسرملا سابعلا وبأو 2 578: ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو «8: ص ةيلعلا رخافملا 2

 .357 : ص عماجلا

 .97 :ص ةيلذاشلا ةّميرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت 6(

 ١1١ ١. ص صاوغلا ررد 629

 .؟51/:ص ةبيجعلا رهاوجلا نمض ...نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم (05)

 .47؟7 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت )5١(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 امب سانلا فرعي ءاهراونأ ثبيو ءاهرانم عفريو «اهرصتخم طسسيو ءاهلمجم

 :هرون نم ءاظتحالاو ذوعتلاو ةفرعملاو هّللاب ملعلا نم هيلع لجرلا كلذ ناك

 07( هتافو دعب كلذ اوك ردتسا هتايح ىف هميظعتو هتبحم ىف سانلا طرف اذإ ىتح

 ...دحاو وهو نوكملاو نوكلا قحب مئاقلا وهف بطقلا امأو » : ةبيجع نبا لاقو

 يذلا نوكلا حور وهو .ةنطالا ةفالخلاو ثرالاو ةمامالا هلو «لادبأو داتوأو

 فرعي الو « نيعلا نم نيعلا ناسنإ ةلزنمب هنوك كلذ ىلإ ريشي امك هرادم هيلع

 هتيمست امأو » :لاق ك7( هللاب ءاقبلا رس نم بيصنو طسق هل نم الإ كلذ

 ." 7( ةصاخلا هتبترو هتدامب ملاوعلا هتثاغإ ثيح نمف :ثوغلا

 : نامامإلا : اًيناث

 امهدحأ :ناصخش امهف نامامإلا امأو »: يلذاشلا يفنحلا نيدلا سمش لاق

 وهو .توكلملا يف رظني هنيمي نع يذلاف .هلامش نع رخآلاو «بطقلا نيمي نع

 يذلا وه نيميلا بحاصو .«كلملا ىف رظني هلامش نع يذلاو .هبحاص نم ىلعأ

 .(40( بطقلا فلخي

 :لادبألا : اًملاث

 «نساحملاب ئواسملا اولدبتسا نيذلا مهف :ءالدبلا امأو » : ةبيجع نبا لاق

 : يلذاشلا يفنحلا نيدلا سمش لاقو «'””« مهبوبحم تافصب مهتافص اولدبتساو

 نم اوصلخت دق «لادتعاو ةماقتساو لامك لهأ لاجر ةعبس مهف لادبألا امأو

 .65 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت )١(

 5 -110 : ص نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم : رظناو يله :١/9- ص فوشتلا جارعم 230

 8١. : ص فوشتلا جارعم 00

 .49 :ص قارشإلا مكح نيناوق :رظناو :2١7 ص ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا (5)

 .15 :صص قارشإلا مكح نيناوق :رظناو 21511: ص



 004 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 كرتو هعضوم نم موقلا نم رفاس نم لادبألا صاوخ نمو ...لايخلاو مهولا

 مه ةعبسو نوعبرأ لادبألا ليقو «ريغ ال لدبلا وه كاذف هتروص ىلع اًدسج
 .200 مهرايخ

 : يسرملا سابعلا وبأ لاق «هعابتأ ضعبل ةبترملا هذه يلذاشلا تبثأ دقو

 ءالؤه :لاقف «ةعامج هيلع لخدف «ىيلذاشلا يذاتسأ يدي نيب اًسلاج تنك »

 تلدب نم : خيشلا لاقف «تريحتف «لادبأ مهرأ ملف «يتريصبب ترظنف «لادبأ

 .""'6 ةيلدبلا بتارم لوأ هنأ تملعف «لدب وهف «تانسح هتائيس

 2 :ءابقتلا : اًعبار

 ءاضف ىلإ اوجرخو نوكلا اوبقن نيذلا مهف :ءابقنلا امأو » : ةبيجع نبا لاق

 مهو «ةئامثالث مه» :يلذاشلا يفنحلا نيدلا سمش لاقو «"”« نوكملا دوهشلا

 .'470( سوفنلا ايابخ اوجرختسا نيذلا

 : ءايحنلا : اًسماخ

 لهأ مهو « مهتباجنل هَّللا ىلإ نوقباسلا مهف : ءابجنلا امأو :  ةبيجع نبا لاق

 :يلذاشلا يفنحلا نيدلا سمش لاقو «'”2نيديرملا نم ةحيرقلاو دجلا

 الف «قلخلا لاقثأ لمحب نولوغشم مهو .نوعبس ليقو «نوعبرأ ءابجنلا )

 ."'”« ريغلا لاح يف الإ نورظني

 ) )1١ةيلذاشلا رثاملا يف ةيلعلا رخافملا ص:١7.

 ١79. :ص نئملا فئاطل ()

 ةبيجعلا رهاوجلا نمض ...نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم :رظناو ؛74:ص فوشتلا جارعم 9(0)

 .44 :ص قارشاإلا مكح نيناوق :رظناو 2557: ص

 .7١:ص ةيلذاشلا رثاملا يف ةيلعلا رخافملا (4)

 ةبيجعلا رهاوجلا نمض ...نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم : رظناو ء/4: ص فوشتلا جارعم (5)

 .44 :ص قارشإلا مكح نيناوق :رظناو 2511: ص

 .7١:ص ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا (1)



 « دقد و ضرع » ةئلذاشلا ةلقفلا

 :داتوألا : اًسداس

 ةعبرأ مهو ءهَّللا ةفرعم يف نوخسارلا مهف :داتوألا امأو » : ةبيجع نبا لاق

 يفنحلا نيدلا سمش لاقو «''"ةعبرألا نوكلا ناكرأل داتوأ مهنأك

 ناكرأ ةعبرألا لزانم مهلزانم ءلاجر ةعبرأ نع ةرابع مه داتوألا :١ يلذاشلا

 ."”(كلت مهنم دحاو لك ماقمو ءالامشو اًبونجو اًبرغو اًقرش ملاعلا نم
 : ملاعلا مكحي يذلا يفوصلا ناويدلا : اًعباس

 يف دقعني مهدنع ءايلوألا فونص رئاسو داتوألاو باطقألل اًناويد اوعرتخا

 .هتارارق لالخ نم ملاعلا ناويدلا اذه ريديل اًنايحأ ىرخأ نكامأ يفو «ءارح راغ

 : "هب قلعتي امو يفوصلا ناويدلا ليصفت غابدلا زيزعلا دبع ىلوت دقو
 :هرومأ ىلوتي نمو ناويدلا ناكم - ١

 هيف ثنحتي ناك يذلا ءارح راغب نوكي ناويدلا » :غابدلا زيزعلا دبع لاق

 «نميألا هفتك فلخ ةكمو ءراغلا جراخ ثوغلا سلجيف «ةثعبلا لبق ٍةَِكَك لوسرلا

 ىلع ةيكلام :مهو «هنيمي نع باطقأ ةعبرأو .ىرسيلا هتبكر مامأ ةنيدملاو

 «بهذم لك نم دحاو «هراسي نع باطقأ ةثالثو « يرو سنأ نب كلام بهذم

 عمو ...ناويدلا يضاق ىمسيو «.همامأ ليكولاو .ءىرخألا بهاذملا نمو

 نم عيمج نع مالكلا يف بوني هنأل اليكو ىمسي كلذلو «ثوغلا ملكتي ليكولا

 نم دحاو لكو «ثوغلا رمأ ىلع ةعبسلا باطقألل فرصتلاو لاق «ناويدلا يف

 نم ةتسلا فوفصلاو ءهتحت نوفرصتي صوصخم ددع هتحت ةعبسلا باطقألا

 باطقألا نم راسيلا ىلع يذلا «عبارلا بطقلا نم اهترئاد نوكتو «ليكولا ءارو

 ةبيجعلا رهاوجلا نمض ...نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم :رظناو 9"29: ص فوشتلا جارعم )١(6

 .395 :ص قارشإلا مكح نيناوق :رظناو 27511: ص

 .7١:ص ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا 6«؟)

 .7591!/-7ا/8: ص زيربالا رظنا (9)



 قلنا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هطلاخو ءلوألا فصلا وه اذهو «ةرئادلا فارطأ مه ةعبسلا باطقألاف «ةثالثلا

 ءاهرخآ سداسلا نوكي نأ ىلإ ثلاثلا اذكهو «هترئاد ىلعو هتفص ىلع يناثلا

 باطقألا ةهج يف كلذو «ةثالث نهفوفصو «ليلق نهددعو ءاسنلا هرضحيو لاق

 ثوغلا نيب كانه ةحسف لوألا فصلا ةرئاد قوف راسيلا ىلع يتلا ةثالثلا
 .ةثالثلا باطقألاو

 تعلط دقو ءايلوألا أجلم نم عمجم ىلإ وأ ناويدلا ىلإ بهذأ ةرم مكو

 هلظب اذه نيزيمتم يسأر نيعب مهارأف «ينولبقتسا ديعب نم ينوأر اذإف سمشلا
 .هل لظ ال اذهو

 اًريط نوريطي خزربلا نم هيلإ نولزني ناويدلا يف نورضاحلا تاومألاو

 ضرألا ىلإ اولزن ةفاسم وحنب ناويدلا عضوم نم اوبرق اذإف «حورلا ناريطب
 : مهنم اًقوخو ءايحألا عم اًبدأت ناويدلا ىلإ اولصي نأ ىلإ مهلجرأ ىلع اوشمو

 نم برق اذإف هحور ريسب ءيجي هنإف اضعب مهضعب راز اذإ بيغلا لاجر اذكو لاق
 .''!« اًقوخو اًبدأت ةليقثلا هتاذ يشم ىشمو بدأت هعضوم

 : يفوصلا ناويدلل و يبنلا روضح مهمعز -؟

 رضح اذإف «ِةْلكَي يبنلا هرضحي نايحألا ضعب يفو » : غابدلا زيزعلا دبع لاق

 ليكولا عضوم يف ثوغلا سلجو «ثوغلا عضوم يف سلج مالسلا هيلع
 راونأ يهو ءاّمئاد قاطت ال يتلا راونألا هعم تءاج ِةَِكَي يبنلا ءاج اذإو .فصلل

 ."”( ةمظعلاو ةلالجلاو ةباهملا راونأ يهو ءاهنيحل هلتاق ةعزفم ةقرحم

 :يفوصلا ناويدلل ءايبنألا روضح مهمعز -

 يف هنورضحي » :لاقف ؟ ءايبنألا ناويدلا رضحي له غابدلا زيزعلا دبع لئسو

 .778-71/4:ص زيرباإلا )١(

 .١18:ص زيربإلا (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2

 كلت يف هرضحيف .ردقلا ةليل يف :لاق ؟يه امف :تلق ,ماعلا يف ةدحاو ةليل

 نيبرقملا ةكئالملا نم ىلعألا الملا هرضحيو ؛نولسرملاو ءايبنألا ةليللا

 رباكأو «تارهاطلا هجاوزأ هعم رضحيو «ٌِكَي دوجولا ديس هرضحيو «مهريغو

 .'70 نيعمجأ نير نيم ركألا هتباحص

 : يفوصلا ناويدلل نجلاو ةكئالملا روضح مهمعز -؛

 املو «ةكتالملاب اًرومعم ناك الوأ ناويدلا نإ ١ :غابدلا زيزعلا دبع لاق

 كتلوأ نأ رهظف «ةمألا هذه ءايلوأب رمعي ناويدلا لعج ِِل# يبنلا هللا ثعب

 جرخ اذإ يلولا انيأر ثيح «ةفرشملا ةمألا هذه ءايلوأ نع نيبئان اوناك ةكئالملا

 عضوم ىلإ ءيجي هنإف ناويدلا لهأ نم راصو هيلع هللا حتفو ايندلا ىلإ
 كلذ يف يذلا كلملا دعصي و هيف سلجيف هريغ وأ لوألا فصلا يف صوصخم

 اًضيأ رضحيو «فوفصلا ءارو نم مهو ةكئالملا هرضحتو » :لاقو «''”« عضولا

 امص نوغلبي ال مهو عيمجلا ءارو نم مهو «نويناحورلا مهو لمكلا نجلا

 قيطت رومأ يف نوفرصتتي ءايلوألا نأ نجلاو ةكئالملا روضح ةدئافو لاق «الاماك

 .اهيلإ لوصولا مهتاوذ قيطت ال ىرخأ رومأ يفو ءاهيلإ لوصولا مهتاوذ

 ."”« اهيلإ لوصولا مهتاوذ قيطت ال يتلا رومألا يف نجلابو ةكئالملاب نونيعتسيف

 نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ روضح مهمعز -ه

 : يفوصلا ناويدلل ميكو

 هنإف ثوغلا ةبيغ عم دلي دوجولا ديس رضح اذإو» : غابدلا زيزعلا دبع لاق
 ةمطاف امهمأو نيسحلاو نسحلاو يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ هعم رضحي

 .4/!1- :1١١/8 ص زيربآلا )00



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'"( نيعمجأ نيو مهضعب ةراتو مهلك ةرات «ءارهزلا

 :ناويدلا لهأ ةغل - 5

 .ةينايرسلا يه نقي ناويدلا لهأ ةغل نإ» :غابدلا زيزعلا دبع لاق

 حاورألا رضحي ناويدلا نألو «ةريثكلا يناعملا اهعمجو اهراصتخال

 يبنلا رضح اذإ الإ ةيبرعلا نوملكتي الو ءمهتغل يه ةينايرسلاو «ةكئالملاو
 206م ائدأ دل

 :ناويدلا لهأ عمتجي اذامل -ا/

 ام ىلع اوقفتا هيف اوعمتجا اذإ ناويدلا لهأ نإ» :غابدلا زيزعلا دبع لاق

 يف نيو هللا ءاضق يف نوملكتي مهف ءدغلا نم هلثم ىلإ تقولا كلذ نم نوكي

 ةيلفسلا اهلك ملاوعلا يف فرصتلا مهلو «هيلت يتلا ةليللاو لبقتسملا مويلا

 ديدشتو ءارلاب- اًقرلا ملاع يف ىتحو «نيعبسلا بجحلا يف ىتحو «ةيولعلاو

 .هلهأ يفو «هيف نوفرصتي نيذلا مهف «نيعبسلا بجحلا قوف ام وهو -فاقلا

 مهنم دحاو رطاخ ىف سمهي الف ءمهرئامض هب سمهت امو ءمهرطاوخ يفو

 بجحلا قوف وه يذلا اًقرلا ملاع يف اذه ناك اذإو ,فرصتلا لهأ نذإب الإ ءيش

 ." "6 ؟هلاوعلا نم هريغب كنظ امف شرعلا قوف يه يتلا نيعبسلا

 : ةيفوصلا ءايلوأ بتارم يف ةدراولا ةلدألا : ةيناثلا ةلأسملا

 بتارملا هذه ىلع ةيعرشلا ةغبصلا ءافضال ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش ىعس

 نبا رسف :بتارملا هذه ةحص ىلع راثآو ثيداحأو تايآب اولدتساف «ةعدتبملا

 نبا لاق ءثوغلا بطقلاب [4 : تاعزانلا ةروس] 2 ٍتاريدملاَف : ىلاعت هلوق ةبيجع

 سفنأ يهو ءاهبترو اهتاوقأو اهقازرأ مسقب قئالخلا رمأ تاربدملاف » : ةبيجع

 .787:ص زيربإلا )١(

 مرا ؟ ىلا : ص زيربالا 0



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا قلقا

 ."00(ثوغلاو باطقألا

 ضعب نع ىنغلب دقف » : -اهركني نم ىلع اًركنم - يلذاشلا يطويسلا لاقو

 ءابقنو الادبأ مهنم نأ نم ءايلوألا ةداسلا نع رهتشا ام راكنإ هدنع ملع ال نم

 يف اهتعمجف كلذ تابثإب راثآلاو ثيداحألا تدرو دقو ءاباطقأو اداتوأو ءابجنو

 ىلع لادلا ربخلا) هتيمسو دانعلا لهأ راكنإ ىلع لوعي الو دافتستل ءزجلا اذه

 ."'"( (لادبألاو ءابجنلاو داتوألاو بطقلا دوجو

 : ةيفوصلا بتارملا هذه ىلع ةروصقم ةيالولا بتارم :ةثلاثلا ةلأسملا

 ةفلؤم ةيالولا ةرئاد نأ ملعا » :ةيلاتلا بتارملا يف ءايلوألا ةبيجع نبا رصح
4 

 «دحاووهو «ثوغو «باطقأو «ءالدبو «داتوأو «ءابقنو «ءابجنو «ءايلوأ : نم

 داهزلاو دابعلاو ءاملعلا هب نونعي يذلا حلاصلا حلطصم هجارخإ ىلع لديو

 مهلامعأ تحلص نم مهف :نوحلاصلا امأ » : ةبيجع نبا لوق يلولا ىمسم نم

 ىلع هّللاب ملعلا لهأ مهف :ءايلوألا امأو «ةنطابلا مهلاوحأ تماقتساو «ةرهاظلا
 .(4)( نايعلا تعن

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأب ةصاخ ةيفوصلا ةيالولا بتارم :ةعبارلا ةلأسملا

 نيمي نع نيذلا نيمامإلاو «ةعبسلا باطقألا نإ :يسافلا دمحم لاق

 ) )1١:ديدملا رحبلا 558/5.

 نكمي ال ١ :يطويسلا اهقاس يتلا ثيداحألا نع ينابلألا لاقو .157: ص يواتفلل يواحلا (؟)

 امم اهريغو تاياورلا هذه نأ ءرمألا يف ام ةياغ ؛هريغل نسح هئيعب اهنم انيعم انتم نأب لوقلا

 ثيدحلا ةمئأ لامعتسا كلذل دهشيو «لادبألا دوجوب فارتعالا ىلع اهلك يقتلت يور

 نم نالف :نولوقي ام اريثك مهدجنف .ظفللا اذهل مهريغ و يراخبلا و دمحأ و يعفاشلاك

 دامتعالا نكمي ال ءاًدج ةبرطضم تاياورلاف «مهناكم و مهددع امأ و .كلذ وحنو «لادبألا

 .0//5917 :ةفيعضلا ةلسلسلاا اهنم ءيش ىلع

 .5590:ص ةبيجعلا رهاوجلا نمض ...نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم (*)

 ١67-151. :ص ممهلا ظاقيإ :رظناو ءال4:ص فوشتلا جارعم ()



 2 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «لاجرلاو .ءايقنلاو .داتوألاو «باجنألاو «لادبألاو «هراسي نعو بطقلا

 ءاهريغ ةقيرط يف ةيالولا غلب نإو .لذشت اذإ الإ ناويدلا لهأ نم دحأ لخدي

 نم ىلولل نامأ اهنأل .ءثوغلا نع ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ ناويدلا ىف لخد اذإف

 0 اهلخد أذإ ةمتاخلا ءوس نم هل نامأو «بلسلا

 : ةيفوصلا بتارملا هذه غولبب مزجلاو رخافتلا :ةسماخلا ةلأسملا

 نيب كلذ اولاقو «بتارملا هذه لمكأ مهغولبب ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش مزج

 معن ١ :هذيمالت دحأل يسرملا سابعلا وبأ لاق :كلذب نيرخافتم نيهابتم سانلا

 مث .هفاصوأو بطقلا يف اًموي ملكتو » : هنع هللا ءاطع نبا لاقو "00 بطقلا انأ

 وبأ لئسو 96 هسفن ىلإ راشأو .ءايلوألا صعب نم ةلكيعب ةينابطقلا امو : لاق

 .ةعمجلا ةالص رضحي الو .ةرهشلا ريبك ناك لجر نع ) : يسرملا سابعلا

 دل عدبلا لهأ ءايلوآلاو لادبألا يدي نيب نوركذت :لاقو «ريغتف

 اًرخافتم هسفنل هتمجرت يف كلذ دروأو «ةبيجع نبا ةيبطقلا ىعدا كلذكو

 يف كلذ ترمضأو .بطقلا فرعأ نأ تينمت » :مهدحأ لوق دروأف «كلذب

 ىلع مسقي لعجف ةبيجع نب دمحأ يديس لزنف ...مانملا يف تيأرف تمنف «يبلق
' )0( 
 . 01 سانلا

 ) )1١:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا 7.

 ننملا فئاطل (؟) ص:١5١.

 .5١١:ص ننملا فئاطل (9)

 4١. :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (15)

 .18: ص ةسرهفلا (5)
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 سيف ورا ٠ ص سكس

 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 00417

 : يناثلا بلطملا

 اهل نيركنملا نم ةيلذاشلا فقومو «اهبابسأو « ةيالولا ةيرس

 :ةيلذاشلا دنع ةيالولا ةيرس :الوأ

 نأ كلذ طرش نم سيلو «هيلإ هبذجو هَّللا هراتخا نم ةيفوصلا دنع هللا يلو

 ةيالولا ذإ ىوقتلاو حالصلل تافصاوم ةيأ بوذجملاو راتخملا اذه دنع نوكي

 ةيالولا نولعجيو .«ةمكح ريغبو «ببس نود يهلإلا بهولا نم عون مهدنع
 ةيالولا يه مهدنع ةيقيقحلا ةيالولاو «نيكسنتملاو ماوعلا ةيالو يه ةيبسكلا

 «ةاكي نم ءويَمْحَرِب ٌصتخَي :ىلاعت هلوق لثمب كلذل نولدتسيو «ةيبهولا
 .صاصتخا ةيالولا :نولوقيف ١١5[« :ةرقبلا ةروس]

 ةيلوقعم الو ةمكح الب ةيبهو ةيضقو ةيرس ةيالولا نأ مهلوق ىلع ءانبو

 فيراختلا لهأو نايبصلاو ةملظلاو ةقسفلاو نيناجملاو بيذاجملا اولعج

 حضو يف ةرامحلا يتأي نم مهئايلوأ يف اودع ىتح «ءايلوألا نم نايذهلاو

 ينزيو ءاّراهن اًراهج رمخلا برشي نمو ءراصبألاو عامسألا مامأو ءراهنلا

 نم عون هنأو «دارم ريغ رهاظ اذه نأ كلذ لك يف نومعزيو «''”نايع طوليو

 بلقني نايعألا نأ وأ ءاّدبأ ةيصعم هرضت ال قداصلا يلولا نأو «دابعلل لييختلا

 ءاّصلاخ اّنبل يلولا نطب يف بلقني اًرمخ سانلا اهدهاشي يتلا رمخلاف ءهل

 .""”هتجوز نوكت اهتبحصب يلولا سانلا ىري يتلا ةرجافلا ةينازلاو

 : ةيالولا ةيرس ىلع ة ةبترتملا لئاسملا

 ١- دوجولا ةدحو ةديقعب ةطبترم ةيالولا ةيرس :
 روهظب يفخأ رسلا اذه نأو ءةيصوصخو رس ةيالولا نأ ةيلذاشلا دقتعت

 .ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا :باتك يف ةريثكلا صصقلا رظناو )١(

 ,1777-51717:ص ةنسلاو باتكلا ءوض يف يفوصلا ركفلا رظنا (؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هذهو «ىلاعت هللا نود نم دبعل اهروهظ الولو يلولا ىلع ةيدوبعلا تافص

 دض هرهاظو «ةيبوبرلا هنطاب يلولا نأ ذإ ءدوجولا ةدحو ةديقعب ةطبترم ةلأسملا

 ةوفص الإ هيلع هعلطي مل صاوخلا نيب رس دقتعملا اذهو «ةيدوبعلا وهو كلذ
 ءاطع نبا لاق «جالحلل لصح امك «لتق مهنم هفشك نمو «نولوقي امك ءايلوألا

 ةمظعب رهظو «ةيرشبلا فصو روهظب ةيصوصخلا رتس نم ناحبس» :هَّللا
 دقو «توسان هرهاظو «توهال يلولا نطابف «'""؛ ةيدوبعلا راهظإ يف ةيبوبرلا
 :لاقف قباسلا هَّللا ءهطع نبا مالكل هحرش يف ةبيجع نبا كلذ نيب

 نود نم دبعل يلولا رون نع فشك ول :يسرملا سابعلا وبأ لاق كلذلو »

 مظعأ ام يناحبس :لاق رونلا اذه هل ىلجت امل هنأ ديزي يبأ نع تبثو هللا

 : جالحلا لاقو « ينأش

 ينايصع كنايصعو يديحوت كديحوت

 : اًضيأ لاقو

 بقاثلا هتوهال ءانتس رس  هتوسان رهظأ نم ناحيس

 براشلاو لكآلا ةروص يف اًرهاظ هقلخ ىف ادب مث

 بجاحلاب بجاحلا ةظحلك هقلخ هنياع دقل ىتح

 رسلا كلذ رتس نأ هتمحرو ىلاعت هَّللا فطل نمف «لتق هلاثمأو اذه راهظإبو

 لتق هلهأ ريغل هاشفأ نمو «هلهأ ريغل رهظي نأ رسلا كلذل اًئوص هصتاقن روهظب

 هيف هروهظ نكل «يلولاب اًصاخ سيل رسلا اذهو :تلق «'"": جالحلاب لعف امك

 رافكلاو قاسفلاو ءايلوألاف ءدحاو دوجو هنأ دوجولا ةقيقحف الإو «لمكأو متأ

 - قيقحتلا دنع اهيف ىرت ال «مهدنع ةدحاو تاذ اهلك تادامجلاو تاناويحلاو

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 5١.

 :ص ممهلا ظاقيإ (؟) 7114-1717



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 .ىلاعت هللا الإ -مهدنع

 :يفوص ىلو الإ نيفراعلا ةيالو فرعي ال -"
 قلخلا رثكأ نأ وه هل قلخلا ةفرعم مدعو يلولا ةيالو ةيرس ةلع نإ :اولاق

 ءاملعلا ةوادعب ةربع ال كلذ ىلعو «هلثم يلو الإ يلولا فرعي الو «ءايلوأ اوسيل

 مه امنإو ءايلوأ اوسيل قيقحتلا ىلع مهنأل ةماعلاو داهزلاو دابعلاو ءاهقفلاو

 سئارعلا ىري الو «سئارع هللا ءايلوأ » :يلذاشلا لاق ...نودياع وأ نوحلاص

 ترس «ةيهلإلا ةريغلا الإ دوجولا يف امو » : ةبيجع نبا لاقو «''"6 نومرجملا

 ,قلخلا ةلمجل مهرهظي ال نأ مهيلع اًضيأ هتريغ نمو ....اهتايلجت رهاظم يف

 سئارع مهو «لومخلا راتسأ تحت هوقلي ىتح «.هقلخ ىلع مهب نضيف
 نم سمشللو «باقن نم ءانسحلل دب ال نكل» :اًضيأ لاقو .'0«هترضح

 نأ اهل الالجإ «رايغألا فئاثكب راونألا تيفخف «ناوص نم تيقاويللو «باحس

 ىفخأ كلذ لجأ نمف «راهتشالا ناسلب اهيلع يداني نأو «راهظالا دوجوب لذتبت
 نم هب مهصخ امب هصخي نأ دارأ نم الإ مهيلع علطي الف ؛هقلخ يف هئايلوأ

 ان

 : نطاب رمأ اهببس نأ ينعت ةيالولا ةيرس -'*

 ىنعمو «يلولا حراوج ىلع رهظي ال «نطاب رمأب تناك امنإ يلولا ةيالو

 ةيالولا يف ىربكلا ةيالول ابابسأ نم اًببس تسيل حراوجلا لامعأ نأ كلذ

 ةيالولا نإف ١ : ةبيجع نبا لاق «مهريغ قح ىف اًميظع اًببس ناك نإو «ةيفوصلا

 نوكت الو ء.مهحراوج ىلع رهظت ال «هئايفصأ بولق اهعدوأ هللا رارسأ نم رس
 نمف «هدباع يف هللا اهافخأ «لومخلا لهأو «ديرجتلا لهأ يف الإ بلاغلا يف

 :١١. ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج )١(

 :١55. ص فوشتلا جارعم 0(

 .188 : ص ممهلا ظاقيإ و9



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .''"« عدم وهف بيرخت الو ديرجت ريغ نم اهاعدا
 :ِهَّللا ةفرعم نم بعصأ يلولا ةفرعم نأ ينعت ةيالولا ةيرس -

 هللا الإ هلهأ فرعي ال اًرس ةيالولا نولعجي مهنأ ةيلذاشلا ةديقعلا بئاجع نم

 يلولا ةفرعم اولعج مهنإ ىتح ءدوجولا ردان وهف «هقلخ نم ةصاخلا ةصاخلاو

 الإ هل اًديرم وأ اًينوص اًخيش دجت داكت ال كلذ عمو ههَّللا ةفرعم نم بعصأ
 انتقيرطب قيدصتلا » : يلذاشلا لاق :اهراهظإب رخافتيو ءهسفنل ةيالولا يعديو

 2" "هللا ةفرعم نم بعصأ ىلولا ةفرعم ١ :يسرملا لاقو «''”«ةيالو هذه

 ثيح نم الإ هئايلوأ ىلع ليلدلا لعجي مل نم ناحبس» :ِهَّللا ءطع نبا لاقو

 لهأ » :اًضيأ لاقو «؛ هيلإ هلصوي نأ دارأ نم الإ مهيلإ لصوي ملو ءهيلع ليلدلا

 «نيمرجملا نع نوبجحمم سئارعلاو ءدوجولا سئارع : مه هدابع ةصاخ نم ّللا

 امكو ” :ةبيجع نبا لاقو 25« مهفرعي نم ليلقف ءءاويإلا فهك لهأ مهف
 رهظأ امب هءايلوأ َبَجَح كلذك هتيرهقو هتزعب ةسدقملا هتاذ هناحبس قحلا بجح

 ال ذإ «ةينابرلا ةيانعلا هل تقبس نم الإ مهفرعي الف «ةيرشبلا فاصوأ نم مهيلع
 .0( صاوخلا الإ صاوخلا فرعي

 : قلخلا رئاس نود نم اهب هَّللا هصتخا اًرارسأ يلولا لمح -ه

 مهفاصوأو «هلاعفأب مهلاعفأ قحم اًدابع هلل نأ » : يسرملا سابعلا وبأ لاق

 لاقو .''"« ءايلوألا هنع زجعت ام هرارسأ نم مهلمحو .هتاذب مهتاذو ءهفاصوأب

 ىلع كعلطي ال وهو «نوصملا هرس ندعم هّللا ءايلوأ » : يلذاشلا بهاوملا وبأ

 .؟555/6 :ديدملا رحبلا )1١(

 .5894 :ص ممهلا ظاقيإ ()

 ١6١. : ص نئملا فئاطل (9)

 .788-584 : ص ممهلا ظاقيإ (:4)

 .588 :ص ممهلا ظاقيإ (5)

 .5١ا/ :صص ممهلا ظاقيإ ()



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا

 ال ىتح ةريغلا باجح مهيلع لدسأ «ةرضحلا سئارع هللا ءايلوأ «نونكملا هبيغ

 دبع لئسو «4''2 ةيربلا نم ةرثكلا نع ةيفخلا هزونك هّللا ءايلوأ «هريغ مهفرعي
 بهذلاب » :الثم اًبراض لاقف ؟موقلا هيلإ ريشي يذلا رسلا :نع غابدلا زيزعلا

 نم ةيصوصخلا لهأل هيطعي امنإو ء«دحأ لكل هيطعي الو «كلملا دنع نوكي
 .")« هقلخ نم نيفطصملل الإ ىلاعت هللا هيطعي ال رسلا كلذكف لاق «هتيعر

 : هتيرس ءاقبو فراعلا ةيالو ءافخإ ةيعورشم -"

 قلخلا ةوفص الإ مهاري ال سئارع اهلهأ نأو ءرس ةيالولا نأ اوررق امل

 تعونتو «ةيالولا داضي ام اورهظيو «قلخلا نيعأ نع اورتستي نأ اهلهأل اوعرش

 : كلذ يف مهقرط

 :ةطلاغملاو سيبلتلاب ةيالولا ءافخإ : ىلوألا ةقيرطلا

 يف ةققحتملا هتيالو ءافخإ دمعت يفوصلا فراعلا يلولا لامك نم :اولاق

 تيبل هحرش دنع ةبيجع نبا كلذ نيب دقو «ةقيقحلا فالخ راهظإب كلذو «هسفن

 : يعافرلا دمحأ

 وه الإ بلقلا يف ام ملعي سيلو هتبحم يف اًرط سانلا طلاغأ

 ءافخإ عم «هيف ريغلا عاقيإو ءطلغلا راهظإ :ةطلاغملا » :ةبيجع نبا لاق

 ءدهزلا ءافخإو «ةبغرلا راهظإك «سيبلتلا ةيفوصلا دنع ىمستو «باوصلا

 بيرخت هنمو ...رسلل ةنايص كلذ نولعفي «ناولسلا راهظإو «ةبحملا ءافخإو
 ةيطغت وه : سيبلتلا ١ : سيبلتلا فيرعت ىف لاقو "76 نطابلا ريمعتو «رهاظلا

 0 ةماعلا نع اًرتسو ةمكحلل ءاقبإ «بابسألا راتسأب رارسألا

 )١( :ص قارشإلا مكح نيناوق 4١.

 .55”:ص زيربالا (9)

 يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يعافرلل مظاعت نم اي ةديصق حرش 0(

 .57” : ص

 5١١/١. :ديدملا رحبلا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هللا ءاطع نبا لاق ( بابسألا يباجحو «باجح يلو لكل » : يلذاشلا لاقو

 ....ةزعلاو ةوطسلاب هروهظ هباجح نم مهنمف )» : يلذاشلا ةلوقمل هحرش يف

 ...هّللا دابع جئاوح يف ءارمألاو كولملا ىلإ ددرتلا ةرثك هباجح نوكي نم مهنمو

 ءايلوأ بجح نمو ...هيلع ايندلا طاسبناو ىنغلا ةرثك يلولا باجح نوكي دقو
 دوهش هّللا ءايلوأ ةفرعم نع هبجحي باجح دشأو ...قلخلا نم مهلوبق هللا

 يف يلولا نأ هللا ءاطع نباو يلذاشلا نم ةلوقملا هذه ىنعمو : تلق '''« ةلئامملا

 هذه ببسب دحأ هفرعي الف قلخلا مومع نيب هتافص يفتخت دق ةيفوصلا موهفملا

 يلولا رضت ال اهنأ ةقيقحلا يفو «ةيالولا نم ةعنام سانلا اهاري يتلا بجحلا

 هرهاظ يلو دجوي نأ حصي كلذلو «بجحلا هذه ءارو ريبك رس ةيالولاف «ءيشب

 هذه لكو «سانلا ىلع عفرتلاو ةزعلاو ربكلا ةرهاظو ءوهللاو فرسلاو فرتلا

 .ءيش يف هرضت ال رومألا

 : ريغلا نيعأ مامأ اهردق طقسي ام راهظإب ةبالولا ءافخإ : ةيناثلا ةقيرطلا

 ضرأ يف سفنلا نفد يلولا روهظ مدعو ةيالولا رس متك يف مهلئاسو نمو
 امم تبن امف «لومخلا ضرأ يف كدوجو نفدا » للا ءاطع نبا لاق ؛لومخلا

 ىلتبا نم ىلع بجيو » هل اًحراش ةبيجع نبا لاقو «' أ"( هجاتن متي ال نفدي مل

 اًهوركم ناك نأو «ههاج هب طقسي ام بارخلا نم لمعتسي نأ ةسايرلاو هاجلاب

 رايدلا وأ تيناوحلا يف لاؤسلاك :ءاودلا دصقب «هيلع قفتملا مارحلا نود

 لمحو «ةبرقلاب يقسلاكو هيف داقرلاكو «سانلا هاري ثيحو قوسلا يف لكألاو

 .حشلاو لخبلاو صرحلا راهظإو ءافحلاب يشملاكو «ةياقوب سأرلا ىلع لبزلا

 وأ حابملا نم سفنلا ىلع لقثي ام لكو «ةريبكلا ةحبسلا قيلعتو ةعقرملا سبلكو

 طاقسإ وه لومخلا » :لاقف «هببسو لومخلا فرع مث ؛« مارحلا نود هوركملا
 )١(  :ص ننملا فئاطل 789-78.

 :ص ممهلا ظاقيإ (؟) 0١.



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 يفنيو «مهدنع ةلزنملا طقسي ام لكو «ةيالولا رس نامتكو «سانلا دنع ةلزنملا

 .''"0( لومخ وهف ةيالولا ةمهت

 : يصاعملا راهظإب ةيالولا ءافخإ :ةثلاثلا ةقيرطلا

 ءاقبو «يلولا ةقيقح ءافخال يه امنإف يلولا ىلع رهظت ةيصعم لك :اولاق

 ناك » : غابدلا زيزعلا دبع لاق هللا عم دبعيف هتقيقح رهظت ال ىتح ءاًئوفدم رسلا

 ىلع هللا هعلطأو ءاّريثك هبحي ناكف «قداص ديرم نيقيدصلا ءايلوألا ضعبل

 رهظأف «ةوبنلا ماقم ىلإ هخيشب زواجتي داكو «هتبحم يف طرفأ ىتح هتيالو رارسأ

 كلذ نع عجر هآر املف «روكذملا ديرملاب ةمحر انزلا ةيصعم خيشلا ىلع هللا

 مث «"”«ديرملا ىلع ذئيح هللا حتفف «هتلزنم هخيش لزنو «داقتعالا يف طارفإلا

 هتين تفص نمف «مهتاينو نيدصاقلا بولق ىلع نولتي لماكلا يلولا نإ :لاق

 ." "6 كلذ نم دضلا ىلع ناك هتين تثبخ نمو ...لامكلا نيع يف هآر

 تافلاخملاو يصاعملا هرهاظ ناك ولو ءموصعم ىلولا نإ :اولاقو

 نأل اهيلع ضارتعالا مدعو هتيالو داقتعا ماوعلا قح يف بجي يذلاف «ةيعرشلا

 : عابدلا زيزعلا دبع لاق :اهيلع عالطالا مهل نكمي ال يفخ رس ةيالولا

 نأل «ةقيقحلا يف ال انل رهظي ام بسحب يه امنإف ''”هيلع ترهظ نإ ةفلاخملا

 دح ىلإ يهتتي ال اًعنم ةيصعملا نم عنمتو «ةفلاخملا ىبأت اهيف وه يتلا ةدهاشملا

 «ءايبنألا يف يتاذ ةيصعملا يف عنملا نإف «ةوبنلا ةيالولا محازت ىتح «ةمصعلا

 ال ةيروص يهف ةفلاخم هنم تعقو اذإ لماكلا فراعلا نإف ...ءايلوألا يف يضرع

 .675-05 :ص ممهلا ظاقيإ ()

 ١١١. : ص زيربالا (9)

 .يلولا يأ 62



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .")( رارسأ كلذلو «هراتخاو اهدهاش نم ناحتما اهب دصق «ةيقيقح

 :ةيلذاشلا دنع ةبالولا بابسأ :اًيناث

 نييفخم ءايلوألا نم اًريِثك نأو «ىلاعت هَّللا رارسأ نم رس ةيالولا نأ ىلع ءانب

 هللا ءايلوأ نم صاوخلل الإ مهرمأ فشكتي ملو «دحأ مهيلع علطي مل قلخلا نيب

 .مه الإ اهيلع هعلطي ال ءمهب ةصاخ كلذك ةيالولا بابسأ اولعج مهنإف «ىلاعت

 نم هيف نكي مل ولو «ببس نود يهلإلا بهولا نم عون مهدنع ةيالولا ذإ
 ةماعو ةصاخ مهنع ةيالولاف هل هللا بحل هلهؤي ام ىوقتلاو حالصلا تافصاوم

 :اهبابسأ كلذكو «قبس امك

 : ةصاخلا ةيالولا بابسأ :ىلوألا ةلأسملا

 لوصح ىلع ةحيحصلا ةلدآلاب ةدراولا بابسألاب ةيلذاشلا ةقيرطلا فتكت مل

 «ةيعرشلا بابسألا ىلع اهولضفو .«ىرخأ اًبابسأ اوعدتبا لب ءاهماسقأب ةيالولا
 : ةصاخلا ةيالولا بابسأ يه اهنأ اوعداو

 : يفوصلا ىلولا ىلع ةماركلا روهظ :لوألا ببسلا

 لهأ اودع ىتح ءهيلع ترهظ نمبو «ةماركلاب ةيفوصلا قرطلا تفغش
 معزك اهناقتإو «تاذوعشلاو ليحلا ضعب فارتحاو «تابيغملا ضعبب رابخإلا

 براقعلاب بعللاو .ماهسلاو نيكاكسلاب مسجلا برضو ء«نارينلا يف لوخدلا
 نولجدي نيذلا ءالؤه مه هللا ءايلوأ اولعج قيراخملا نم كلذ لاثمأو «تايحلاو

 رهاظلا يف مالسإلا ةفلاخم نم هيلع مهام عم ؛تافارخلا هذه لثمب سانلا ىلع

 رهاظملاو «عدبلاب هللا !اودبع ثيح :ةعيرشلل فلاخم مهرهاظف .«نطابلاو

 ءرقفلا راهظإو تاعقرملاو ةنولملا قرخلا سبلمك «ةعمسلاو ءايرلاو «ةبذاكلا

 روبقلا دنع كرشلا رعاشم ةماقإو نونجلاو سوهلاو حايصلاب هللا ركذو



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 هذه نم اولعج «تاوذلاو خياشملا ةدابعو «تاومألاب ةناعتسالاو تارازملاو

 .هّلل ءايلوأ مهرهاظ يف مهلاوحأ

 دوجولا ةدحو لهأ نم مهف :رمأو كلذ نم رشأ مهنطاوب يف مهلاوحأ نمو

 اًدمحم ىبنلا نولعجي نمو «دبعو برو «قولخمو قلاخ نيب نوقرفي ال نيذلا

 ضرألا عدبمو «نمحرلا شرع ىلع يوتسملاو ؛ناوكألا ةلع وه كي
 .7"2تاوامسلاو

 ةئيهو سابلب مهزيمتو سانلا نيب اهلالذإو .سفنلا بيذعت : يناثلا ببسلا
 :ةصاخ

 ةيالولا اهيلع موقت زئاكر ربتعت يتلا ةيعدبلا بابسألا هذه رهشأ نمو

 : ةبيجع نبا لاق «''”رهسلاو ءعوجلاو «ةركفلاو «ةلزعلا :ةيفوصلا ةصاخلا

 .هتيالو تلمك دقف رهسلاو عوجلاو تمصلا ةلزعلا ىلإ ديرملا فاضأ نإف »

 روص هبلق ةأرم نم تحمناو «راونألا هيلع تقرشأو «هتيانع ترهظو
 . ( رايغالا رف 5

 ىلع دامتعالا اهتماركل طاقسإو سفنلل لتق اهلك ىتلا بابسألا اذهب قحليو

 سابلو «سأرلا رعش ةلاطإو «ناولألا نم صاخ نول رايتخاو .بايثلا ةراذق

 ءهسفن داسفو هسفن نع ىلولا لوهذو ءضرألا ىف درشتلاو «ةعقرملاو «ةقرخلا

. . 4 
 ١ !'هدوجو ناركنو

 ,9777-777:ص ةنسلاو باتكلا ءوض يف يفوصلا ركفلا رظنا )١(

 .05:ص يداهلا رونلا لئاسر :رظنا (0)

 تسرهفلا يف هل ةديصق يف بابسألا هذه ةبيجع نبا مظنو 255 :ص ممهلا ظاقيإ (*)

 :1١١1. ص

 يدماوحلا يريقشلل تاعدتبملاو نئسلاو 219” :ص مالسالا رظن يف ةيفوصلا :رظنا (4)

 ١1١07. : ص



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ةماعلا ةيالولا بابسأ :ةيناثلا ةلأسملا

 : ةيالولا لوصح يف ةرهاظلا تادابعلا ةميق

 امأو «ماوعلا تادابع ةاكزلاو جحلاو موصلاو ةالصلا نأ ةيفوصلا دقتعي

 تناك اذإو «ءصاوخلا ةدابع ىهو ةيبلقلا تادابعلاو ركذلاو ةركفلا يهف مهتدابع

 طبر اهفده فوصتلا يف تادابعلا نإف «سفنلا ةيكزتل مالسإلا يف تادابعلا

 دادمتساو هيف ءانفلاو ءمهمعز بسح ةرشابم هنع يقلتلل ىلاعت هّللاب بلقلا

 نك ءيشلل يفوصلا لوقي ىتح هللا قالخأب قلختلاو لي لوسرلا نم بيغلا
 .قلخلا رارسأ ىلع علطيو «نوكيف

 جهنم فلاخي ةدابعلاو نيدلا يف جهنم مهنم نيرخأتملا اًصوصخ ةيفوصللو

 ىلع مهتدابعو مهنيد اونب دق مهف «ةنسلاو باتكلا نع اًريثك دعتبيو فلسلا

 : كلذ نمف ءاهوعرتخا تاحالطصاو زومرو موسر

 ١ - ةبحملا ىلع ةدابعلا مهرصق :

 بناوجلا نولمهيو «ةبحملا بناج ىلع هلل مهتدابع نونبي مهف
 اًعمط هّللا دبعأ ال انأ :مهضعب لاق امك ؛ءاجرلاو فوخلا بناجك «ىرخألا

 ةصقنم رانلا نم رارفلاو ةنجلا بلط نأ نودقتعي لب «هران نم اًفوخ الو هتنج يف

 ءانفلا يف - اومعز -مهيدل ةبغرلاو مهدنع بلطلا امنإو «دباعلا قح ىف ةميظع

 كلتف ةبهر هدبع نمو ,راجتلا ةدابع كلتف ةبغر هللا دبع نم :نولوقيو هللا يف

 .'”رارحألا ةدابع كلتف اًبح هّللا دبع نمو «ديبعلا ةدابع

 «ةريثك رانلا نم فوخلاو ةنجلا بلط صقنت يف ةيلذاشلا نع دهاوشلاو

 : كلذ نمو

 فوخو «ةماعلا فوخ :نيمسق ىلع فوخلا» :ِهَّللا ءاطع نبا لاق

 ) )1١:ءايلوألا ةيلح يف امك يلوم يلعل ةلوقملا هذه نوبسني ”/ 5"17.



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 ىلع ةصاخلا فوخو ءرانلا نم مهداسجأ ىلع :ةماعلا فوخف ؛ةصاخلا

 ةميق نع ةبيجع نبا لاقو «'''« ةفلاخملاب سندت نأ مهالوم مهاسك يتلا مهعلخ

 دابعلا ةلاح هذه » :لاقف ةيفوصلاو دابعلا نيب ءاجرلاو فوخلاو ةبحملا ةدابع

 قوشلا وأ .جعزملا فوخلا مهيلع بلغ «داهتجالاو دجلا يلوأ ءداهزلاو

 ىلإ اوضفأو ءبعتلا اذه مهنع لاز دقف نولصاولا نوفراعلا امأو «قلقملا

 «بيرقلا ةاجانمو «بيبحلا ةدهاشم ىلإ اولصو دق «بسصنلا دعب ةحارلا

 .ةرضحلا يف فوكعلا عم «ةرظنو ةركف نيب «ةينطاب مهلامعأو «ةيبلق مهتدابعف

 مهكرحت ال ءاوحصو اوركسو ءاوورو اوبرش دق «مهقلق لازو مهقوش نكس دق

 ."'"« يساورلا لابجلاك مه لب «لاوقألا مهجيهت الو «لاوحألا

 :ةيالولا لوصح يف اهيلع ليوعتلا مدعو ةرهاظلا لامعألا ةلق ١-

 هلامعأ لب «ةرهاظ لامعأ ةرثكب زيمتي ال لماكلا يلولا نأ ةيلذاشلا دئاقع نم

 اهنأل «مهلامعأ ءافخ نطابلا لهأ نع بلاغلاو » : ةبيجع نبا لاق «ةيرس ةنطاب

 ءرسيت ام الإ ضئارفلا ىلع نوديزي ال «ةربعو دوهشو «ةرظنو ةركف نيب : ةيبلق
 لضفت اهنم ةعاس «تادابعلا لضفأ يه يتلا ةرظنلاو ةركفلا يف نوقرغتسي مث

 ةوالح ذإ «فراعلا دنع حراوجلا لمع لقي » :اًضيأ لاقو 7( ةنس ةدابع

 3 ءيش لك نع ىنغت دوهشلا

 نأ درجمب لصحي تاجردلا يف يلولا يقرتو مولعلا ةعس : ةثلاثلا ةلأسملا

 : بابسألا نم اّيأ لذبي وأ ملعتي مل ولو ءاّيلو هللا هذختي

 فاصم ىلإ هعفرو «هملع الإ اًلهاج اّيلو ذختتي مل هللا نأ ةيفوصلا دئاقع نم

 .51 : ص ننملا فئاطل 010

 .5؟١/١5 :ديدملا رحبلا (؟)

 .18 :صص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض شيشم نبا ةالص حرش (*)

 5١9. : ص ممهلا ظامقيإ ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لصي نأ نكمي لب «مولعلا هنع ىقلتي خيش ىلإ موعزملا يلولا اذه جاتحي الو
 نم مك » : ةبيجع نبا لاق ,مولعم رهاظ ببس نودب ةريصق ةدم يف لامكلا ىلإ

 دنع دجوي ال ام ديحوتلاو مكحلاو مولعلا نم هدنع دجتو ءاّيمأ نوكي يلو

 انخيش نم تعمس دقلو «هملع الإ الهاج اّيلو هللا ذختا ام «ءاملعلا ريراحن

 نم تايآ ريسفت يف ملكتي ناكو «باتك يف اهتيأر ام ءاًرارسأو اًمولع يديزوبلا

 : لوقي هتعمسو «هريغ دنع اهدجت نأ لق «ةراشإلا لهأ قيرط ىلع هللا باتك

 .©0( رهاظلا ملعلا نم ايش تأرق الو ءطق ملاع يدي نيب تسلج ام هّللاو

 نيوهتو «ةصاخلا ةيالولل ةيعدبلا بابسألل ميظعت نم قبس ام ىلع ءانبو

 كْبِو هللا نم بهوت ةيالولا نأ مهدئاقع نم ناك ةماعلا ةيالولل ةيعرشلا بابسألل

 يلولا ” :مهلوق يف امك «يلولل مهفيرعت نم حضاو اذهو «دبعلا يف ببس نود
 هغلبي ىتح نالذخلاب هسفنو هلخي ملو «نايصعلا نم هظفحو هرمأ قحلا ىلوت نم

 ."'”(لاجرلا غلبم لامكلا يف

 زع هلل ءايلوأ ةدحالملاو بيذاجملا اولعج نأ لوقلا اذه ىلع بترت دقو

 نم ريثكل اهوعدا مهنإف «ةيفوصلا الإ ةقيقحلا اهبابسأ فرعي ال ةيالولا نأل لجو

 كلذل ءاّدحاو اًباتك اوءرقي ملو ءاملعلا اوسلاجي مل نيذلا «نييمألا نيلهاجلا

 مسجلا برض لثم «تاداعلا قراوخ نم مهيديأ ىلع رهظي نأ درجمب ءايلوألا

 نم مهئايلوأ يف اودع ىتح «كلذ لاثمأو رانلاو تايحلاب بعللاو «نيكاكسلاب

 .897/4 :ديدملا رحبلا 401)
 .!ل9 : ص يناشاكلل ةيفوصلا تاحاالطصا 6



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا ةلقللا

 ىقتلاو حالصلا بابسأ نم يهف يعرشلا ملعلاو دهزلاو ةدابعلاو حالصلا

 ."'"ءيش يف رارسألا مولع نم تسيلو ةماعلاو دابعلاو ءاملعلا يف ةلصاحلا

 :ةيالولل نيركنملا نم ةيلذاشلا فقوم :اًثلاث

 بهذم ءادعأ ىلع درلا اهب نونعي ىتلا ءايلوألا ءادعأ ىلع درلا ةلأسم تلتحا

 حماستلا ىوعد تحبصأو «ةيلذاشلا ةديقعلا يف اًدج ةريبك ةناكم فوصتلا

 تارابعو ءافوج تاملك نيفلاخملا عم فوصتلا خويش اهب يداني يتلا وفعلاو

 خويش نم اًخيش دقتنا نم لكل نيوهتلاو نعللاو بسلا ظافلأب تلدبأو «ةيسنم

 مهئادعأل مهزملو مهبس امأو ؛ةرخآلاو ايندلا يف هل يزخلاو ليولاو ,ءفوصتلا

 ءايلوألا قح يف اًحيرجت نوكي نأ ىلإ مهدنع يقتري ال وهف دابعلاو ءاملعلا نم

 ىلع درلا يف ''”(ةيهلإلا تاحوتفلا) هباتك يف عبارلا لصفلا ةبيجع نبا دقع دقو

 .مهريقحتو مهخيبوتو «هلهأ ىلع ركنأو ,فوصتلا بهذم در نم

 يف كش وأ فلاخ نم لك ةبراحم يف ةديدع لئاسو ةيلذاشلا تكلس دقو

 : مهنم يلو
 دوهيلاو نيكرشملا نم لسرلا ءادعأ مذ يف ةدراولا صوصنلا لازنإ ١-

 : ةيفوصلا ءايلوأ ءادعأ ىلع نيقفانملاو

 نم لسرلا يبذكم يف تلزن يتلا تايآلا ريسفت يف ةدعاق ةبيجع نبا عضو

 ةيفوصلا ءايلوأ يبذكم يف كلذك رجنت اهنأ معزو نيقفانملاو دوهيلاو نيك رشملا

 قحلا بحاص فقوم يف ةيفوصلا رهظأو «ماوعلاو دابعلاو داهزلاو ءاملعلا نم

 نبا لاق «نوتفملا دحاجلا دقاحلا ملاظلا ةروص يف مهيفلاخم رهظأو ,مولظملا

 كرت نمل هجوت باتع لك نأ يه ةراشإلا لهأ ريسفت ةدعاق نأ ملعا » : ةبيجع

 )١( تاولصلاو راكذألاب ةقلعتملا تاعدتبملاو نئسلا :رظنا ص:”١7"7.

 ) )5.558-758:ص



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «ناسحإلا ماقم قيرط كرت نمل هلثم هجوتي هلهأ ىلع ركنأو «ناميإلا قيرط
 ماقمل كولسلا كرت نَم هب دعوتي نارفكلا لهأ هب دعوت ديعو لكو هلهأ ىلع ركنأو

 يونعم باجحلا لهأ باذعو «يندب يسح رفكلا لهأ باذع نأ ريغ «ناسحإلا

 يِبَّذكُم ىلع هليذ رجي لسرلا يِبَّدكُم يف درو ديعو لك » :اًضيأ لاقو «2'”« يبلق
 ةرهاظ نوكت ةرات «ءايلوألا يذؤم ةبوقع نأ الإ «ءايبنألا ءافلخ مهنأل ؛ءايلوألا

 حلاص نع قيوعتلاو بولقلا ةوسق يف ةنطاب ةراتو «لاومألاو نادبألا يف

 ةرسحلا يهو «ماتخلا ءوسو دعّبلاو «مالسالاو ناميالا رون فّسكو «لامعألا

 ."( ىمظعلا

 ضعب هذهو ؛(ديدملا رحبلا) ةبيجع نبا ريسفت يف اًدج ةريثك ةلثمألاو

 : ةلثمألا

 آَمك نيون ولاَ شساَنلأ َنَماَ مك أوما َمُهَل َلِف اًإَوإ : ىلاعت هلوق ريسفت يف لاق

 ليق اذإو ١ :[1:ةرقبلا ةروس] «َنوُمَلمَي ال نكلو ُههَمْشلَا ْمْه ْمُهَنإ هلآ كاهل نماء

 دق «ةيبوبرلا ةمظع ةدهاشم نيدصاقلا «.ةيصوصخلا لهأ ىلع راكنإلا لهأل

 قيرطيب اونمآ «راقتفالاو لذلا رامطأ اوسيلو .راهتشالاو زعلا سابل نع اودّرجت

 ." «نيبرقملا نم اونوكت يك مهعم اولخداو «نيصوصخملا ءالؤه
 ُمُهْنَم مُهَّل اح ناكل بَِكحْلا ُلْحَآ رم ُولَو : ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقو

 رهاظلا لهأ نمآ ولو ١ :[١٠٠5:نارمع لآ ةروس] 4َنْوفِسَفْلا مهركأو بروُيِمْؤَمْل

 عستتلل «مهل اًريخ ناكل ةيصوصخلا لهأل مهسوؤر اوطحو صوصخلا قيرطب
 د موهفلا نزاخم مهل حتفتو «مولعلا ةرئاد مهيلع

 ١175/١. :ديدملا رحبلا )1١(

 .4:/055 :ديدملا رحبلا (؟)

 68١/١. :ديدملا رحبلا (29*)

 /5 2505 43٠ ىالال١ 24ه ١/ :هريسفت ىف ىرخأ ةلثمأ رظناو 2395/١ :ديدملا رحبلا (4)

 1١95. تحال قالت فال الحك ككاو تحال/: لكع علحع



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 : ضارتعا الو دقن الو ريكفت نودب ءايمعلا ةعاطلا ىلع ديرملا ةيبرت -

 نم ءيش عامس لبق فوصتلا قيرطب الوأ قدصي نأ ديرملا ىلع بجي اولاق

 مدق دق نوكيف «مهنم عمسي كلذ دعب مث «ةيالو هتاذ دحب اذهف «فوصتلا خويش

 «لقعلا نازيم تحت مهلاوقأ لخدي الو «لقعلا فلاخ ولو ءيش لكب قيدصتلا

 ال هب قدصي مل نمف «تافوشكو بهاوم هلك نطابلا ملعو » :ةبيجع نبا لاق

 «قيفوت هطسوو .«قيدصت قيرطلا لوأ :اولاق دقو «هل اًركنم ماد ام ءاّدبأ هلاني

 ببس اهنأل يأ «ةيالو انتقيرطب قيدصتلا اولاق كلذلو ...قيقحت هرخآو

 .2076 ةيالولا

 : رهاظلا ءاملع ةاداعم ىلع صرحلا -

 مهنأ :يل نيبت مهيلع نيركنملا عم لماعتلا يف مهمالكل يعبتت لالخ نم

 ليلد مهتاداعم دوجو ْنِإف -مهنومسي امك - رهاظلا ءاملع ةاداعم ىلع نوصرحي

 قيرط هكولس يف قداص ريغ يلولا ناكل كلذ الولو ءيلولا قدص ىلع

 نم ءاهقفلا نيبو مهنيب تلصح ىتلا صصقلا ركذ نم اورثكأ كلذلو ءفوصتلا

 مهبتك نم باتك ولخي ال كلذلو ءرخافتلا ليبس ىلع اهنوركذيو ء«دودرو ءادع

 يلولاف «ءايبنألاو لسرلا قيرط وه اذه نأو ؛مهل ءاهقفلا ءادع هيف نوركذيو الإ
 .لوسرلا ءادعأ ةباثمب هيقفلاو «هيلع ضرتعملا لوسرلاو يبنلا ةباثمب يفوصلا
 ىلع اهلزنأف لسرلا ءادعأ يف تلزن تايآل ةبيجع نبا ريسفت نم جذامن قبس دقو
 .ةيفوصلا ءادعأ

 هللا دنع يلولا ةلزنم ةعفر يف ببس مهل ةاداقتنالا ةرثكو ءاملعلا ةوادع -؛

 : هسفن ءافصو

 هل ِهَّللا ةبحم ىلع ليلد وهف ءاملعلا نم رثك ءادعأ هل مهدنع يلولا ناك املك

 .778:ص ةيهلإلا تاحوتفلا )1١(



 لشن ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىذألا ىرجأ امنإ » : ِهّللا ءاطع نبا لاق ءاهبيذهتو هسفن ءافص ىلع اًليلد ناكو

 كلغشي ال ىتح ءيش لك نع كجعزي نأ دارأ «مهيلإ اًنكاس نوكت ال يك : مهيلع

 مث .هدالوأو «هلهأ هركني نم لوأف ١ : كلذ حرش يف ةبيجع نبا لاق «2 ءيش هنع

 اهركنأ ملاعلا اذه نأ حورلا تأر اذإف «هرسأب ملاعلا هركني مث «هبابحأو «هناريج

 ءالصأ ملاعلا اذه ىلإ فوشت اهل قبي ملو ءاهالوم ىلإ تلحر اهيلع قاضو

 يه ام ىلع سفنلا تيقب ولف ءاهؤاقبو اهؤانف ققحتيو ءاهلصو لمكي ذئنيحف

 املكو ءالصأ ملاعلا اذه نم تلحر ام زعلاو هاجلا لظ تحت نوكسلا نم هيلع

 .''"« ىلوملا دنع مهماقم ولع ىلع لد ىذألا ءايلوألا ىلع ىوق

 يبرع نبال سانلا ةوادعو جالحلا لتقمب نورختفي مهدجت كلذلو :تلق

 ةيفوصلا نم اًريثك هللا نحتما » : ةبيجع نبا لاق ءامهقح يف ةرخفم كلذ نوريو

 «لالضلاو ةعدبلاو ةقدنزلاو رفكلل مهوبسن امدنع ءرهاظلا ءاملع يديأ ىلع

 .""( ةلاحم ال كلذ يضتقي ةيصوصخلا رسو

 :ةديعب تناك امهم مهئايلوأ ءاطخأل راذعألا قالتخا يف فسعتلا -ه

 لأس املو «هتيصعم تناك امهم يفوص يلو لكل راذعألا نوقلتخي مهو

 مهيلع رهظت نيذلا لاوحألا بابرأ نع :صاوخلا يلع هخيش ينارعشلا

 نم دحأ سيل» :لاقف ؟مهلاح فيك «مهموصو مهتالص مدع عم قراوخلا

 نكلو «دودحلا ىلع فقيو موصيو يلصي وهو الإ فيلكتلا لقع هل هللا ءايلوأ

 ."”«(اهيف نولصي ةصوصخم نكامأ مهل ءالؤه

 : باجحلا لهأ نم هنأو هراقتحاو فلاخملا هيفست -“
 دري ىتح هترادج مدعو «فلاخملا هيفست مهيلع نيركنملا عم مهقالخأ نم

 )١( :ديدملا رحبلا :رظناو 275894 : ص ممهلا ظاقيإ ”7/7 778.

 :ص ممهلا ظاقيإ (؟) 5١7.

  02ص صاوغلا ررد : 5١٠.



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا قلق

 لاوحأ نم اًئيش ركنأ اذإ هيقفلا ةقفاوم'''مهقالخأ نمو ١ : ينارعشلا لاق «هيلع

 هنأ ملع نإ الإ .ةجح هيلع مهدحأ ميقي ةي الو .ءيشب مهرمأ وأ .«قيرطلا لهأ

 نإ :لاق اذإف ءاهريغ فرعي ال ةرئاد يف هيقفلا نأل كلذو .هلوق ىلإ عجري

 سيل هنأ كلذب دصقاو «معن :هل لقف «هل ةقيقح ال دتولا وأ لدبلا وأ اًلثم بطقلا

 ناكو «ةيميت نباك كلذ ركني نمم دحأ مالكب ىتأ نإ اميس ال ...هدنع ةقيقح هل

 : هل لوقي ملع يف هعم ثحبي نأ دارأو هيقف هيلإ سلج اذإ ''”نيدلا لضفأ يخأ

 ءالؤهل لقنن امنإ :لاقف «ءكلذ يف هل تلقف ءاذكو اذك يلازغلا مامالا لاق

 تلقن ينأ ولو «,فوصتلا لبق لصألا يف مهترئاد نم هنأل يلازغلا نع ءاهقفلا

 ." ”«انم اولبق امل مهترئاد نم وه سيل نمم دحأ نع اًئيش مهل

 عفادي هللا نأو مهنم يلو ىلع دقتني نم لك ىلع ديدشلا ديعولا ركذ -

 ٠ مهنع
 لهأ ىلع راكنإلا باب ينعي - بابلا اذه نم مكرذحأ » :يلذاشلا لاق

 كنظ نيكسم اي نسحف «دابعلاو داهزلا نم ريثك قلخ هنم ذخأ دقف -هللا ةرضح

 ."”(ههعم رشحتو ءمهنم نكت هئايلوأ ةبحم نم رثكأو هّللا دابعبو ءهّللاب

 نم دحأ ىلع راكنإلا نم مكبولق ظفحب مكيلع» :صاوخلا يلع لاقو

 امب مهدئاقع ىلع داقتنالاو مكايإو «تاذلا تارضحل ةباوب مهنإف «ءايلوألا

 تقو لك يف ةددجتم ةقلطم ءايلوألا دئاقع نإف نيملكتملا لاوقأ نم هومتملع

 .بدأب الإ ءايلوألا نم اوبرقت نأ مكايإو ...ةيهلاإلا نوؤشلل مهتادهاشم بسحب

 .ةيفوصلا يأ )١(

 : هباتك يف هلاوقأ ينارعشلا لقنو «ينارعشلا نارقأ نمو ءصاوخلا يلع ذيمالت نم :وه (؟)

 لضفأ يخأ :لاق :هلوقب هردصي ناكو «صاوغلا ررد :رخآلا هباتكو «رردلاو رهاوجلا

 .نيدلا

 .7١١؟:ص نيرتغملا هيبنت (*)

 .؟١ :ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا مماج (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 مهلوقعو «ةدوقفم مهسوفنو «ةكولمم مهبولق نإف «مهورذحاف مكوطساب ولو
 .")( مكيف مهدارم هَّللا ذفنيو «ليلقلا نم لقأ ىلع اوتقم امبرف «ةلوقعم

 اذه ىلع ركنأ نم هَّللا نعل ١ : هخويش ضعب نع يلذاشلا بهاوملا وبأ لقنو

 :لوقي ناكو «هيلع هللا ةنعل :لقيف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نمو «قيرطلا

 لاقو :'""« نيلقثلا ةدابع ىلع ناك ولو اًدبأ حلفي ال قيرطلا هذه ىلع ضرتعا نم
 سمش لاقو «"00 يلذاش ىلع هطلس !ًءوس دبعب هللا دارأ اذإ » :ةيلذاشلا ضعب

 .حاسكلاو «ىمعلا : مهاداع نم ىلإ ةيلذاشلا لسر ىندأ نإ : يفنحلا نيدلا

 د رايدلا بارخو

 «ةعينش ةريثك هيلع بذكلاو هللا ىلع يلأتلا اذه يف ةيلذاشلا صوصنو

 .هسفنل هللا اهلعجي مل لب «مهسفنأل ءايبنألاو لسرلا اهبسني مل اًرومأ اهيف اوعدا

© © © 

 .62 : ص صاوغلا ررد 2غ

 :١". ص يضارلا ةمالسل ةحيصنلا (؟)

 .7١7:ص ةرهازلا بكاوكلا (9)

 ١". : ص يضارلا ةمالسل ةحيصنلا :اًضيأ رظناو :275١7 ص ةرهازلا بكاوكلا (8)



 ىسمورا» 2 سس
 يك يباب

 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا هلال

 .هرهاظمو يلولا يف مهولغ :ثلاثلا بلطملا

 :يلولا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا ولغ :الوأ

 نم مهيف ولغلاو «ةيفوصلا ءايلوأ ردق ميخضت ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا دمعت

 ةيويندلا ةناكملا ىلع ظافحلل «مهيلإ ةلهجلاو عاعرلا بولق ليمو بلج لجأ

 كلذ ناك ولو ىتح ,ءصيخرلاو يلاغلا اهليبس يف نولذبيو ءاهيلإ اولصو يتلا

 مهدنع هتيالو تلمك نمو «ةقدنزلاو ةفارخلا رشنو سيلدتلاو بذكلا ةطساوب

 هلك ولغلا » :ةبيجع نبا لاق :ءايلوألا رئاسو هخيش يف ولغلا هيلع اًمازل ناك

 :رومأ ةثالث يف ولغلا يف صخر دقو «....اهطسوأ رومألا ريخو ...مومذم

 روط نع هجرخي مل ام هيف غلابي نأ سأب الف لَك يبنلا حدم يف :اهدحأ

 : حيدملا ةدرب يف لاق «ىلاعت هللا ىلإ برقم «حودمم ولغ اذهو «ةيرشبلا

 مكتحاو هيف احدم تئش امب مكحاو مهيبن يف ىراصنلا هتعدا ام عد

 وأ «مهروط نع اًضيأ مهجرخي مل ام «ءايلوألاو خايشألا حدم يف : يناثلا

 ىلاغتيو ءهخيش حدم يف غلابي نأ ديرملل اوصخر دقف «مهضعب ةبترم نم ضغي

 .ىلاعت قحلا ةرضح نم هبرقي كلذ نأل ؟نيمدقتملا نيديقلاب «هيف
 ."'"6 رصح الو هيف ديق ال اذهو «هلالج لج قحلا ميظعت يف :ثلاثلاو

 يغبني ١ :لوقيف «خيشلا يف حودمملا ولغلا يف الاثم ةبيجع نبا يطعيو

 لك هنع دعبيو «هيف همصاخي نم نعالي نأ هخيش ةيصوصخب ققحت يذلا ديرملل

 نم اذه نإف .عاطتسا ام هخيش نع عفديو «هبكري الئثل هل نيهي الو ءدعبلا
 نينعاطلا نيدسفملا ىلإ يغصي الو «ديرملا ةداعس يف ببس وه يذلا ميظعتلا

 « ساف لهأ نم ملعلا ىلإ بستني نم ضعب ينءاج دقو : تلق «نيدلا راصنأ يف

 ةنعف :ديدملا رحبلا 20



 0030 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لهأ قفتا ول :هل تلقف «مكخيش ةعدب ىلع ساف ءاملع تقفتا دق :يل لاقف

 لهأ نم هنإ : انأ تلقل ةعدبلا لهأ نم هنأ ىلع عبسلا نيضرألاو عبسلا تاوامسلا

 اهنود سيل ءءامسلا قفأ يف سمشلاك ؛هتيصوصخب تققحت ينأل «ةنسلا
 ْ 2006 تاحس

 ناك امهمو دقانلا ناك امهم هخيش يف دحأ دقن لبقي ال انه ةبيجع نباف : تلق

 .؟دقنلا عون

 هل غوسيو ءهخيش ميظعت يف غلابي نأ ريقفلل يغبني » :ةبيجع نبا لاقو
 ةم رح طاقسإ ىلإ كلذ دؤي مل امو «رشبلا روط نع هجرخي مل ام هنأش يف يلاغتلا

 قرف نمف «ءايبنألا ةمرحك ءايلوألا ةمرحف «هريغ وأ صيقنتلاب ءايلوألا نم هريغ

 ا"( مهعيمج ةكرب مرح مهنيب
 :يلولا يف ولغلا رهاظم :اًيناث

 «مهدنع ريخلا نم ديرملا برق رهاظم نم رهظم خيشلاو يلولا يف ولغلا

 ءايلوألا يف ولغلا لضف هيف نوررقيو الإ سرد وأ باتك ولخي الو

 «ماقملا انب لاطل ولغلا ىلع ةلثمألا ضعب ركذن نأ اندرأ ولو «"”.خياشملاو

 : دوصقملا اهب لصحي يتلا ةلثمألا ضعب هذه نكلو

 :نوكلا يف نوفرصتي ءايلوألا نأ مهداقتعا ١-

 دق مهدنع يلو لكو .نوكلا يف نوفرصتي ءايلوألا نأ ةيلذاشلا دقتعت

 ) )1١:ديدملا رحبلا ١/55"5.

 ."الا//١ :ديدملا رحبلا (؟)

 يف يلذاشلا نسحلا وب [ هب هوفت ام رفكلاو ولغلا ىلع تلمتشا يتلا تافصلا عمجأ نمو هر

 ةبيجع نبا اهحرش دقو «بناوجلا عيمج - نم فرسم ولغ اهلك يتلا «بطقلا تامص دادعت

 كلت حرش يف لاطأ كلذكو «81-47:ص فوشتلا جارعم :رظنا .اًولغ ولغلا داز حرشب

 ,97571-117/0/:ص ةبيجعلا رهاوجلا نمض ...نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم يف تافصلا



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا قلقا

 نوكلاب فرصتلا ةلأسم ربتعتو «قلخلا بناوج نم بناج فيرصتب هللا هلّكو

 ىلع دهاوشلاو «هب حرصيو الإ ةيفوصلا بتك نم اًباتك رداغي ال داكي اًدقتعم
 : كلذ نمف ءاّدذج ةريثك كلذ

 نم دحأ وهو » : يلذاشلا يفنحلا نيدلا سمش ةمجرت يف ينارعشلا لاق

 : هتمجرت يف اًضيأ لاقو « "00 نوكلا يف هفرصو ءدوجولا ىلإ ىلاعت هللا هرهظأ

 فيك اهرودي هديب دوجولا ىحر لجر يف لوقت ام :افو نب يلع يديس هل لاقو )
 نأ اهعنميف اهيلع هدي عضي نميف لوقت امف :دمحم يديس هل لاقف ؟ءاش
 296 ؟رودت

 دهاشي هنأ وهو ءاميظع اًماقم غلب اّيلو تيأر دقلو » : غابدلا زيزعلا دبع لاقو

 تاوامسلاو «تارشحلاو .«شوحولاو «ءةتماصلاو «ةقطانلا تاقولخملا

 عمسيو «هنم دمتست اهرسأب ملاعلا ةركو ءاهيف امو نيضرألاو ءاهموجنو

 ام هيطعيو هجاتحي امب دحاو لك دميو «ةدحاو ةظحل يف اهمالكو اهتاوصأ

 يف وه نم ةلزنمب هلفسأو ملاعلا ىلعأ لب ءاذه نع اذه هلغشي نأ ريغ نم هحلصي

 ."06 هدنع دحاو زيح

 هل ناك «نيسح خيشلا باحصأ دحأ (ديبع)» :يناهبنلا فسوي لاقو

 نم لكو «هتقول رطميف رطمت نأ باحسلا رمأي ناك هنأ :اهنمو «هشهدم قراوخ

 الفط نيسمخ وحن هعبتف ةيرفعجلا ةرم لخد «لاحلا يف هلتق ءوسب هل ضرعت

 ناويد نم كنلزعأل مهحاورأ ضبقت مل نإ «ليئارزع اي :لاقف «هيلع نوكحضي
 : هل لاقف .ءتكسا :ةاضقلا ضعب هل لاقو «نيعمجأ ىتوم اوحبصأف .؛ةكئالملا

 .405:ص ىنارعشلا تاقبط )١(

 .505:ص ىنارعشلا تاقبط (؟)

 ااا : ص زيربالا 6و9



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اهميوقت نكمي ملو تلحوف ةنيفس يف رفاسو ءمصو يمعو سرخف تنأ تكسا
 .''"( لحولا نم اهصلخ ىتح اهرجف اولعفف يضيب يف طيخب اهوطبرا :لاقف

 مانملا يف تيأر» :مهدحأ لوق هسفنل اهعضو يتلا هتريس يف ةبيجع نبا لقنو

 يف وأ «نوكلا يف فرصتي ةبيجع نب دمحأ يديس يطعأ ةليللا : يل لوقي الئاق

 هللا نع بئانلاو فرصتملا وه هنأ يضقني ال بطقلا يف مهمالكو «'"”(دوجولا

 مئاقلا وه بطقلا » :بطقلا فيرعت يف ةبيجع نبا لاق :هتكلمم رمأ يف ىلاعت

 هيلع يذلا نوكلا حور وهو ..ثوغلا ...دحاو وهو نوكملاو نوكلا قحب

 هتبترو هتدامب ملاوعلا هتثاغإ ثيح نمف :ثرغلا .هتيمست امأو ...هرادم

 ."”( ةصاخلا

 بطقلاب [10:تاعزانلا ةروس] «اَتأ ٍتَيَرمْلَ م : ىلاعت هلوق ةبيجع نبا رسفو

 اهتاوقأو اهقازرأ مسقب قئالخلا رمأ تاربدملاف » :ةبيجع نبا لاق .«ثوغلا

 ."'"6«ثوغلاو باطقألا سفنأ يهو ءاهبترو

 نع ءالبلا نولمحتي هناوعأو بطقلا نأ :نوكلا يف فرصتلا رهاظم نمو

 ىقلت ديدش رمأ وأ ءالب لازنإب ىلاعت هللا دارأ اذإ ” :صاوخلا يلع لاق «سانلا

 وحملا حاولأ يف ىلاعت هللا هرهظي ام رظني مث ,فوخلاو لوبقلاب بطقلا كلذ
 هل رهظ نإف ءحارسلاو قالطإلاب ةصيصخلا احول نيتسو ةئامثالثلا تابثالاو
 لهأ ةطساوب ملاعلا يف هئاضمإو ىلاعت هللا ءاضقب هذفن ليدبتلاو وحملا
 الو هيف وحم ال تباث رمألا كلذ نأ هل رهظ نإو ...هتاذ ةندس نيذلا «كيلستلا

 مث كلذ نالمحتيف «نامامإلا امهو ءهنم ةبسنو ددع برقأ ىلإ هعفد ليدبت

 )١( :يناهبنلل «ءايلوألا تامارك عماج 1877/7,.

 ) )0ص ةسرهفلا :59.

 .١8:ص فوشتلا جارعم (9)

 .558/5 :ديدملا رحبلا (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2

 لوانتي ىتح اذكهو ءداتوألا امهو ءامهنم ةبسن برقأ ىلإ عفتري مل نإ ناعفدي

 نم مهريغو دارفألا هتقرف عفتري مل نإف ءاّعيمج هترئاد باحصأ ىلإ رمألا
 هتعامجو بطقلا لمحي مل ولف ...هللا هعفري ىتح نينمؤملا داحآ ىلإ نيفراعلا

 ."'"( ةحمل يف ملاعلا ىشالتل ملاعلا نع ءالبلا

 : نوكيف نك ءيشلل نولوقي ءايلوألا نأ مهداقتعا -؟

 لوقي نأ ىلع رداق يلولا نأ اهب دارملاو ءنوكلاب فرصتلا عورف نم وهو
 ةيبلقلا ةمهلاب نوكي فيرصتلا » : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق ,نوكيف نك ءيشلل

 ...مالكلاب مانألا يف فرصت ماقملا يف هبحاص هب ققحت اذإو ...ةيبيغلا ةيلاعلا

 ءيشلل لوقت كتلعج دقو «نك ءيشلل لوقأ انأ : هيلول هَّللا لوقي (نك) ةملك يهو

 .' "0 نوكيف نك
 : بيغلا نوملعي ءايلوألا نأ مهداقتعا -'

 دغ يف نوكي امب مكتربخأل يناسل ىلع ةعيرشلا ماجل الول ١ : يلذاشلا لاق

 ." «ةمايقلا موي ىلإ دغ دعبو
 رارسألا ةنازخ :وه بوبحملا هللا يلو » :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 يلع يديس امأو » :ينارعشلا لاقو «'؛”6لاعفلا ةيماسلا ردقلا ةليلو «بويغلاو

 يف هديرم تاكرح ملعي ىتح اندنع لجرلا لمكي ال :لوقي هتعمسف صاوخلا

 ةنجلا يف هرارقتسا ىلإ (مكبرب تسلأ) موي نم ةفطن وهو «بالصألا يف هلاقتنا

 .2006 راثلا يفوأ

 ) )1١:ص صاوغلاررد ١١.

 :ص قارشإلا مكح نيناوق (؟) 5.
 ) )9ةيلعلا رخافملا ص:١8.

 ) )5:ص قارشإلا مكح نيناوق 007.
 ) )0:رمحألا تيربكلا 7/7.



 لقفل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ءايبنألا لثم مهماقم نأو ءهّللا نع مهمولع نوقلتي ءايلوألا نأ مهداقتعا - 4
 :©20اضفأ وأ

 يلولا ةكراشم نمو ,“"”( يلولا يف لاقي يبنلا يف ليق ام ١ :ةبيجع نبا لاق

 لضف يف ِهكَي يبنلا هباشي يلذاشلا نسحلا ابأ نإ - : مهلوق هصئاصخ يف يبنلل

 خيشلا نع ىضرتأ تنك » : يبطاشلا هللا دبع وبأ لاق :همساب جهللاو ركذلا ةرثك

 يف لوبقلا دجأف يجئاوح عيمج يف هب هَّللا لأسأو «ةرم اذكو اذك ةليل لك يف

 ينإ :هّللا لوسر اي يديس اي هل تلقف ٍخَي هللا لوسر تيأرف ءالجعم كلذ

 ىلاعت هّللا لأسأ و «كيلع يتالص دعب ةليل لك يف نسحلا يبأ خيشلا نع ىضرتأ

 نسحلا وبأ :يل لاقف ؟تيدعت اذإ اًئيش كلذ يف ّىلع ىرتفأ «يجئاوح يف هب

 كسمت دقف ءزجلاب كسمت نمف «دلاولا نم ءزج دلولاو «ىنعمو اًسح يدلو
 ."6(0 يب هتلأس دقف نسحلا يبأب هللا تلأس اذإو «لكلاب

 موي عابتألا ةرثك يف هِي يبنلا هباشي يلذاشلا نسحلا ابأ نأ : هتكراشم نمو -

 نوصملا رسلا هباتك يف ينارعشلا نع :يلذاشلا يسافلا دمحم لقن :ةمايقلا

 تحص نمف .ةيلذاشلا ةقيرط ىلع ةمايقلا موي نومحدزي رشحملا لهأ نإ » :هلوق

 هب كيلإ لسوتن انإ مهللا ءالف ال نمو «يلذاشلا نسحلا وبأ يديس هل عفش هتبسن

 اًسح هليبس ىلع انلعجتو .هيدل نيبوبحملاو هل نيبحملا نم انتبحأو انلعجت نأ
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 ١ ىرعم و

 انذخأ نحنو «تيم نع اًئيم مكملع متذخأ » : يماطسبلا لاق :مهلبق ةيفوصلا تلاق كلذ لثمبو )١(

 انضخ » :اًضيأ لاقو « 1794/١ :يبرع نبال ةيكملا تاحوتفلا « تومي ال يذلا يحلا نع انملع

 نيملع ملعي يلولا نإ » : يبرع نبا لاقو .777 : ص غابدلل زيربالا « هلحاسب ءايبنألا فقو اًرحب

 .1170 /١:مكحلا صوصف ؛ طقف اًذحاو اًملع الإ ملعي ال هنإف يبنلا فالخب

 .5514:ص ةيهلإلا تاحوتفلا (؟)

 .07 : ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 7٠7١-27١ : ص ةيلعلا رخافملا 6*)

 .14"5 2(” :ص ةينابرلا تاحوتفلا (:1)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلقكلا

 هل ىلاعت هللا ةملاكمب صتخي ملاقتللا ىسوم نأ :يبنلل يلولا ةهباشم نمو -
 هلوق نع غابدلا زيزعلا دبع لئس :هريغو يلذاشلاك ةيفوصلا رابك هكراش لب

 ىسومب صاخ اذه له [154:ءاسلا ةروس] «اًميِلكَحَت ئموُم ُهّلأ َمُدَكَول» : ىلاعت

 نسحلا يبأ لوق لثم قح ةملاكملا نم ةيفوصلا تاداسلا ركذي ام لهو ؟ةكلا
 ام » :لاقف «ةملاكملا اهبحصت ةدهاشملا انل بهو : ريبكلا بزحلا يف يلذاشلا

 الو ءهيف كش ال قح ةملاكملا يف ةيفوصلا نم هريغو نسحلا وبأ خيشلا هركذ
 .''"( اهيف رصح ال ذإ «ةفيرشلا ةيآلا كلذ ضراعي

 : ةبيجع نبا لاق : يحولا عاونأ يف هكراشي هنأ يبنلل يلولا ةهباشم نمو -

 يحوو «مالعإ يحوو «مانم يحوو «ماهلإ يحو :ماسقأ ةعبرأ ىلع يحولا

 يحوو «مانم يحوو .ماهلإ يحو :ةثالث يف ءايبنألا ءايلوألا تكراشف «ماكحأ

 ."”( ماكحألا يحوب ءايبنألا تدرفناو هللا نع مهفلا وهو «مالعإ

 نبا لاق :ءيش لك يف يلولا قيدصت بوجو يبنلل يلولا ةهباشم نمو -

 ةثرو مه ذإ «هب اوقطن ام لك يف خايشألل قيدصتلاب نوبلاطم مهو » :ةبيجع
 .ماهلإلا يحو ءايلوأللو .«ماكحألا يحو ءايبنأللف «مهمدق ىلع مهف «ءايبنألا

 ىلجتي ال رارسألاو راونألاب تئلمو رايغألاو رادكألا نم تفص اذإ بولقلا نأل

 :هقيدصت ديرملا ىلع بجي ديعو وأ دعو نم ءيشب اوقطن اذإف «قحلا الإ اهيف

 يف كلذ حدق هخيش وأ هيبن ناسل ىلع هللا هدعو اميف ددرت وأ كيكشت هلخد اذإف

 00 هتريرس دمخأو هتريصب رون

 : ثيغتسملا ةثاغإو يعادلا ةباجإ نوكلمي ءايلوألا نأ مهداقتعا -

 ةجيتنلا وه ةقيقحلا يف عرفلا اذه نإو .«نوكلاب فرصتلا عورف نم وهو

 70 : ص ممهلا ظاقيإ 2



 20 ظ ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 وأ يفوصلا ديرملا نإف ءاهل ةثيبخلا ةرملا ةرمثلا لب دئاقعلا كلتل ةيمتحلا

 ' وه ءايلوألا نم اًنالف نأ هعمس ىلع رركتي امنيح نيملسملا ماوع نم يماعلا
 لزعلاو ةيلوتلا و نوكلا اذه يف ىمظعلا ةفالخلا يطعأ يذلا ثوغلا بطقلا

 «هتطساوب الإ دابعلا ىلإ ريخ لصي الف هدابع نيبو هللا نيب ةطساولا هرابتعاو «هيف
 شرعلا نم ءيش لك ىلع ذفان هفيرصت نأو ءنوكلا فيرصت هيلإ ضؤوف دق هنأو

 ثيغلا لزنيو يبحيو تيمي لب ضرميو يفشيو عنميو يطعي هنأو «شرفلا ىلإ
 قلعي كلذ دعب يماعلا نإف «تاردقلا نم مهيلإ بسني ام رخآ ىلإ ءدلولا بهيو

 بلجو هراكملا عفد يف هلمأ هيلع قلعيو هب ثيغتسيو هوعديف هؤاجرو هفوخ هب
 نإف » : ةبيجع نبا لاق :كلذ ىلع لدت يتلا صوصنلا ضعب كيلإو «عفانملا

 صخشيلف رمأ وأ ضرم هل ضرع دقو «خيشلا ىلإ لوصولا ديرملا ىلع رذعت

 ةعامج عم ناك نإو هّللا نذإب أربي هنإف هل وكشيو «هتئيهو هتفصب هينيع نيب هخيش

 :هخويش دحأ نع غابدلا زيزعلا دبع لاقو «'"'« هبلق يف هيلإ يكتشيلف ايحتساو
 يف رظني وهف ؛ىتوملا نيحلاصلا روزي نم عيمج يف فرصتلا ىلوتي ناكو)

 ءايلوألا يف فرصتي هنأ معز كلذكو '""« اهنم هللا هاضق ام يضقيو مهجئاوح

 مهجئاوح يضقيو مهل بيجتسي هخيش نإف يحلا يلولا ماوعلا اعد اذإف «ءايحألا

 عقي دقو ١ : غابدلا لاق «غابدلا خيش فرصت مامت نم كلذو ملعي ال يلولا كلذو

 سانلا دنع ةيالولاب اًروهشم لجرلا نوكي دقف «ءايحألا ءايلوألا يف اًضيأ اذه

 ."”« جئاوحلا هللا ىلإ هب لسوتلاب يضقنو
 :توملا تقو يف ىتح ناك امنيأ هديرم ظفحي يلولا -5

 عم هدي نوكت ىتح اًخيش خيشلا نوكي ال هّللاو » :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 )١( ص ةيهلإلا تاحوتفلا : 84”8#.
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 تقوو «ظفحلاو ةمهلا :ديلاب دارملاو » : ةبيجع نبا لاق « بهذ امنيأ ريقفلا

 توملا هرضح نمم انناوخإ نم كلذ اندهاش دقو «روضحلاب ىلوأ توملا

 ."'"( هعم اًرضاح هخيش ىري هنأ ربخأ «مهنم

 : بنذ لك نم موصعم يلولا -
 دنع بطقلا تامالع نمو «ةيلذاشلا دنع دحاو ىنعمب ظفحلاو ةمصعلا

 نأ » :لاقف ةبيجع نبا كلذ ىنعم نيب دقو «ةمصعلا ددمب يلولا دمي نأ يلذاشلا

 هثوروم ناك امك «ةينابرلا ةمصعلاو يهلإلا ظفحلا ىهو «ةمصعلا ددمب دمي

 الف ءظفحلا اهل لاقيو «ةزئاج ءايلوألا ىفو ةبجاو ءايبنألا يف اهنأ ريغ دلك

 امك ةمصعلا لاؤس يلذاشلا ةيعدأ نم ناكو «''”« اًدهع ضقني الو اًدح زواجتي

 تادارالاو تاملكلاو تانكسلاو تاكرحلا يف ةمصعلا كلأسن » :هلوق يف

 ." «بويغلا ةعلاطم نع بولقلل ةرتاسلا ماهوألاو كوكشلا نم تارطخلاو

 نيأ » :لاق زيزعلا ةأرماب كا فسوي ٌّمه غابدلا زيزعلا دبع شقان املو

 قورع نم اًمرع نيعبسو نينثا هنم هّللا عزن حتفلا هل عقو اذإ يلولاو ؟ةمصعلا
 هنع أشني اهضعبو «ربكلا هنع أشني اهضعبو «بذكلا هنع أشني اهضعبف «مالظلا

 .17(... ايرلا

 : تاغللا عيمجب ثدحتي يلولا -6

 هل قرخي دقو «هموق ناسلب الإ اعاد اّيلو هَّللا ثعب ام ١ : ةبيجع نبا لاق
 ال ماقملا اذه غلب نم : يسرملا لاق امك «تاغللا عيمج ىلع هعلطيف «ةداعلا

0( 
 (« ءىش هيلع ىفخي

 )١( :ديدملا رحبلا "/ ٠”.

 فوشتلا جارعم (؟) ص:4١.

 ) )9:ص رارسألاةرد 58.

 ) )4ص زيربالا :77١4.
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 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :نيع ةفرط هلوسر نع الو هللا نع بيغي ال فراعلا يلولا -
 هللا نع اهيف تبجح ام ةنس نوعبرأ نآلا يل » :يسرملا سابعلا وبأ لاق

 ام ينأ يلع هب هللا نم امم: : ينارمعلا لمجلا يلع لاقو «'''0 نيع ةفرط

 نبا لاقو «' '"« هيدي نيب ينتدجو الإ يبلق ىلع رطخ الو كي هللا لوسر تركذ

 هللا لوسر نع الو ةعاس هللا نع نوبيغي الف» : : نيف راعلا تامارك نع ةبيجع

 0 '« ءايلوألاو ءايبنألا حاورأ ماقم نع الو دلع

 : ءايلوألا نم ءاعدلا بلطت لسرلا -

 بلطي نمحرلا ليلخ ميهاربإ انديس تيأر ينإ» :غابدلا زيزعلا دبع لاق
 ."”( روصنم يديس نم حلاصلا ءاعدلا

 :لامعألا روجأ رادقم ملعي يلولا ١-

 يف الإ ملعت ال روجألا نأ نونظي سانلا رثكأو» :غابدلا زيزعلا دبع لاق

 فوشكم كلذف بوجحملا ريغ امأو «نيبوجحملا قح يف كلذو «ةرخآلا رادلا

 .("70 هنع ىفخ ريغ هل

 : ةرظنلا درجمب هديرم يىنغي يلولا -

 هَّللاو ١ :يسرملا لاقو « دحاو سفن نم لجرلا لصوأل ينإ ١ : يلذاشلا لاق

 : ينانبلا ركب وبأ لاقو «« هتينغأ دقو ةرظن هيلإ رظنأ نأ الإ لجرلا نيبو ينيب ام
 .1576 عفان قايرت نيغلابلا لاجرلاو نيخسارلا ءاملعلا رظن نأ ملعا »
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 « دقدو ضرع » ةدبلذاشلا لفعل

 .مهدنع لسرلاو ءايبنألل ءايلوألا ةثارو :عبارلا بلطملا

 :ةيلذاشلا دنع ةثارولا

 ىلع لوسرلاو يبنلا نم يلولا ثرإ ةلأسم ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش دمتعا

 : يلذاشلا اهركذ يتلا بطقلا تامالع نمو «؛ ءايبنألا ةثرو ءاملعلا 7 : ثيدح

 نم ءايبنألا اهثراوت يتلا ةفالخلا يأ  :اهحرش يف ةبيجع نبا لاقو ««ةفالخلا »

 نع بطق «نوينابرلا باطقألا اهثراوت كلذ دعب مث ِيِكَي دمحم انيبن ىلإ مدآ

 ءةيوبنلا ةفالخلاب ةفيلخ بطقلاف ءاهيلع نمو ضرألا هّللا ثري نأ ىلإ بطق

 .حابشألا هيلإ تداقناو حاورألا هتعياب دقف .هفلختسم نع دوجولا يف بئان

 ناوكألاو «هتفالخ تحت دوجولاف «ةباينلا طاسبو «ةفالخلا يسرك ىلع سلجف

 يف ريمألاو «هتكلمم يف كلملا فرصت اهيف فرصتي وهف «هترامإل تنعذأ

 دبع لاق «ثوغلا وه ٍةِللَك يبنلا نع ثراو ِةْيِكَي دمحم ةمأ مظعأو 10( هتبعر

 تاذ نم تبرش تاذ مث سيل هنأ ثوغلا يف ةثارولا ىنعمو » :غابدلا زيزعلا

 : ةيلاتلا لئاسملا مهلوق نمضت دقو ,'"”( ثوغلا تاذ لثم هلك يبنلا

 ءاملع مهنومسي نيذلا ةعيرشلا ءاملع ءاملعلاب دوصقملا سيل :اولاق ١-

 «نطابلا ءاملع مهو «ةيفوصلا نم نيفراعلا ءايلوألا مهب دوصقملا لب .رهاظلا

 : ةبيجع نبا لاق «ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب مهمعزب اوعمج دق ءالؤهف

 عراك عرشلا نم هرهاظو دوهش هرس ناك نم هللا يلو ريخف
 "'عباتم بيبحلل اًينغ ىحضأو اهلك ةثارولا زاح يذلا اذهف

 مه ءاملعلا نأ ىعداف ثيدحلا رهاظ عم بدأتي نأ ةبيجع نبا لواح دقو

 .550/: ص ةبيجعلا ريهاوجلا نمض ...نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم ()

 .54١٠١:ص تسرهفلا رف



 لقفل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ءايبنأك ةمألا هذه ءاملع» :لاقف «لسرلا ةثرو مه نيفراعلا نأو «ءايبنألا ةثرو
 : ضرافلا نبا لاق «مهنم لسرلاك مهنم نوفراعلا «ليئارسإ ينب

 ةيلسرلاب ماق انم قحلا ىلإ اعد نمو يبن مهنم انملاعف
 هميزعلاب ذخآ مهنم مزعلا يلوأ نم يدمحألا انتقو يف انفراعو

 .ةدهاشملا عم ةملاكملا مهل لصحيو ؛ماهلاإلا يحو يف مهنوكراشي مهنإف

 : يرتششلا لاق امك «هب نوقطني امك قحلا نم نوعمسيف

 عمسأ هللا نمو قنفضأ هلألاب انأ

 لهأ اذه فرعي «طئاسولا ريغ نم ةراتو ءطئاسولاب همالك نوعمسي ةراتف

 ."'"« ميلستلا مهماقم غلبي مل نم نأشو «قوذلا لهأ نم نفلا

 ةوعدلا ىلع ربصلاو هغيلبتو ملعلا يف ةروصحم ةثارولا تسيل :اولاق -؟

 نيب قيرفتلا اهدعب بعصي ةريثك رهاظم ىلإ كلذ ىدعتت لب «ىلاعت هللا ىلإ
 هذه ءايلوأ ١ :ةبيجع نبا لاق امك «يلولاو يبنلا نيبو «ثراولاو ثوروملا

 "”(بتارملا ّلج يف لسرلاو ءايبنألا نومحازي هّللاب نوفراعلا :يأ ةمألا

 جئاتن هبلق عسوو «مولعلا ةرئاد هل تعستا ١ :فراعلا نع لاقف اهنع لصفو

 هنأل «ناوكألا دمتست هنم «دوجولا ريسكإ لب «ملاعلا ريسكإ ملاعلاف «موهفلا

 درتو «راونألا عيمج هنم دمتست ءاهلمش عمجل ةبعك وهف «نامزلا بطق راص

 ...جاومأ دعب اًجاومأ قئاقحلا هيلع مكارتتو «جاوفأ دعب اًجاوفأ فراعملا هيلع

 قلخم هنأل «كنع ملحيو كلمتحي «قحلا رشاعمك فراعلا ةرشاعمو اولاق

 نم كلذ ريغ ىلإ ...هباصأ ءيش لك هب عفتني رطملاك وهو :اولاق «قحلا قالخأب

 ةثارولا مهيف تلمتكا دقو «''"« ةيوبنلا ةرضحلا نم اهثرو يتلا ةنسحلا قالخألا

 ) )1١:ديدملا رحبلا ١/09577.

 ) )0:ديدملا رحبلا 6/6"7.

 )*( ص ةبيجعلا رهاوجلا نمض نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم : 505.
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 : ءايلوألا ةثارو مامت يف ةبيجع نبا لاق ءنومعزي امك متألا هجولا ىلع ةلماكلا

 .''”( مهنع ةلماكلا ةثارولاب نومئاقو «مهمدق ىلع مه ذإ»

 هيلع ام ةقيقح فرعي نأ دارأ نم نأ : يهو ةجيتن ىلإ اولصو قبس ام ميدقتبو

 .يفوصلا يلولا وهو «قحلا هثراو ىلإ رظنيلف «ةدايز الو صقن نودب ٍةَو يبنلا
 هنم نطابلا لهأ ذخأو «مهرهاظ هنع رهاظلا لهأ ذخأ» :هّللا ءاطع نبا لاق

 ىلع هثرإو «هثرإ ردق ىلع لكف «4 ءايبنألا ةثرو ءاملعلا » :َِكَي لاقو «مهنطاب

 ردق ىلع هبلق ءافصو «هبلق ءافص ىلع هحتفو «هحتف ردق ىلع هرونو «هرون ردف

 ءاملع نأ ريغ ؛«هبح دوجو نم هل قبس ام بسح ىلع هبرب هتفرعمو «هتفرعم
 همزلت مهملع نأل «ىلعأو ةبسن برقأو .ىلوأو ثرإلاب قحأ نطابلا

 ةفصلا ىلع ثراولا ىلإ ثوروملا ءيشلا لقتني نأ ثرالا ةقيقحو «...ةيشخلا

 ."7(هنع ثوروملا دنع اهب ناك يتلا

 :يبنلل يلولا ةثارو رهاظم

 مهولغ ىلع لدت «ةريبك ةعومجم ىلع تفقو «ءاّدذج ةريثك رهاظملا هذهو

 : خويشلاو ءايلوألل مهسيدقتو

 ١- ةقيقحلا ىلع علطي يبنلاو لاثملا ىلع عالطالا يبنلا نم ثري يلولا :
 نوعلاطي ءايلوألاو ءءايشألا قئاقح نوعلاطي ءايبنألا ١ : هللا ءاطع نبا لاق

 0 اهلثم

 :هرونو هلقع يبنلا نم ثري يلولا -؟
 مهف نعو «كنع ينبجحي القع ينبلسا مهللا ١ :يلذاشلا ءاعد نم ناكو

 كءايبنأ هب تصصخ يذلا لقعلا نم يل بهو .كلوسر مالك مهف نعو . كتايآ

 184/١. :ديدملا رحبلا )9١(
 . : ص ننملا فئاطل 030

 .188 :ص ننملا فئاطل )20( 



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىأر يذلا رونلا نم يل به مهللا » :رونلا نع لاقو 37( نيقيدصلاو كلسرو

 عاستا نم بجع الو ١ : هّللا ءاطع نبا لاقو 7( نوكيو ناك ام ٍةِلِكَي كلوسر هب

 ." 76 هللا رون نم مهبولق رون نإف «مهرارسإ ةطاحإ نم الو «مهراونأ

 : ةعاطلاو ةبحملا يف هقوقح يبنلا نم ثري يلولا -*

 رهاظلا يف هؤافلخ هب لماعيف لوسرلا هب لماعي ام لك » :اولاق

 قرف نمف «ءايبنألا ةمرحك ءايلوألا ةمرحف » :ةبيجع نبا لاقو «'*0« نطابلاو
 هلك هلوسر ةعاطب هللا رمأ امك » : ةبيجع نبا لاق 0 *!( مهعيمج ةكرب مرح مهنيب

 يف نولدعي نيذلا ءايقتألا ءاملعلا مهو «هتامم دعب هتثرو ةعاطب رمأ «هتايح يف

 :اًضيأ لاقو «' "6 ماهلإلا يحوب نومكحي نيذلا نوفراعلا ءايلوألاو «ماكحألا

 ام لك لاثتما بجيف ؛ةيوبنلا ةيبرتلاب مايقلا يف كك لوسرلا ءافلخ ةيبرتلا خويش ١
 ." 7( مهفُي مل وأ هانعم مهف هنع اوهن ام لك بانتجاو «هب اورمأ

 :هاداع نم ةبقاع ءوس ىبنلا نم ثري ىلولا - 5

 الإ «ةيفوصلا ءايلوأ ءادعأ بقاعي كلذك لسرلا ءادعأ ىلاعت هللا بقاع امكف

 ءادعأ نم ريثك ةبوقع مدع يف -مهتداعك - اًجرخم مهسفنأل اودجوأ مهنأ

 ءاملعلا » : ةبيجع نبا لاق ءاضيأ ءايبنألا نم كلذ مهتثاروب كلذو «ةيفوصلا

 يف ليق دق لصألا يف ليق امف «لسرلاو ءايبنألا ةثرو مه هللا ىلإ نوعادلا للاب

 رحسلاب مهيمريو ءرصعلا كلذ صاوخ ىلع ركني نم دجوي رصع لكف «عرفلا

 .157؟ :ص ننملا فئاطل ()

 .167 :ص ننملا فئاطل (؟)

 .؟7/7 : ص ننملا فئاطل (9)

 .؟؟: ص يداهلا رونلا لئاسر (5)

 .7ا/ا//١ :ديدملا رحبلا (60)

 ١/“057. :ديدملا رحبلا ()

 .!ل5/5 :ديدملا رحبلا 6590



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2

 هدق ىلع ةمألا هذه ءايلوأ نأ ريغ «ةيضام ةنس هللا ىلع ءارتفالاو «نونجلاو

 نوكت دقو «بلاغلا يف ةبوقعلاب لجاعُي ال مهاذأ نمف «نيملاعلل ةمحر «مهيب

 يف فصولا اذهو «ماهوألاو ءكوكشلاو «نالذخلاو ؛بولقلا ةوسقك «ةينطاب

 ةبوقعلاب لجوع مهاذآ نمف :نوحلاصلاو دابعلاو داهزلا امأو «ةلمكلا نيفراعلا

 .''"6 مهتفرعم ةرئاد عاستا مدعو «مهلامك صقنل ؛بلاغلا يف

 : ءارسإلا يبنلا نم ثري يلولا -ه

 لامك هل ناكف ةيدوبعلا لامك هل ناك قِْكَي يبنلاف » :هللا ءاطع نبا لاق

 نم طسق مهل ءايلوألاو «هنطابو هرهاظو «همسجو هحورب يرسأ «ءارسإلا

 ."'”« مهحابشأب ال مهحاورأب ىرسي ءءارسإلا نم طسق مهلف ةيدوبعلا

 : ةكئالملا هيلع لزنتتو «يحولا نم اًعاونأ يبنلا نم ثري يلولا -5

 فراعملاب عيلمو رايغألاو رادكألا نم بلقلا رهطت اذإ» : ةبيجع نبا لاق

 ةكئالملا لزنتل اًلحمو «مالعالا يحوو ماهلإلا يحول اًطبهم ناك رارسألاو

 نوكيل ؛بيصنو ٌبْرِش هنم قيقحلا هثراول ناك لوسرلل ىطعأ ام لك ذإ «ماركلا

 ,مولعلا تيقاويو «قئاقحلا رهاوج نع حصفي «نيبم يبرع ناسلب نيظعاولا نم

 نأل ؛اّيمأ ناك نإو «نيلوألا رّبَز يف امل اًمفاوم نوكي مولعلا نم هب قطني امو

 ' ." 0( فلتخت ال قاوذألا مولع

 : هللا عياب امنأكف هعياب نم نأ يبنلا نم ثري يلولا -

 لهأ «هّللاب نيفراعلا نم ِدِككَي هئافلخل لصاح رمألا اذهو » : ةبيجع نبا لاق

 هللا عياب دقف مهعياب نّمف «نامز لك يف ةيوبنلا ةيبرتلا لهأ مهو «ءاقبلاو ءانفلا

 .*"6 هللا ىلإ رظن دقف مهيلإ رظن نّمو

 .454 / :ديدملا رحبلا )١(
 ١78. :ص نئملا فئاطل )0( 

 . 5/6 :ديدملا رحبلا رف

 .9"٠7/ه :ديدملا رحبلا (5)



 هللا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ةيالولا ف مهبهذم دقن :سماخلا بلطملا

 :ةيلذاشلا دنع ةيالولا فيرعت دقن :الوأ

 ىدم نيبتي هنايبب يذلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم نيبن مهبهذم دقن لبق

 .بابلا اذه يف ةحيحصلا ةديقعلل ةيلذاشلا ةقيرطلا ةفلاخم

 : ةنسلا لهأ دنع ةيالولا ىنعم

 : ةيالولاو يلولا فيرعت

 كلمو هب ماق وأ «برقو هنم اند اذإ :ةيالو هيلي يلو ردصم :ةغل ةيالولا »

 .'00 هيحأو هرصن وأ هرمأ

 ىنعملا يف هنع فلتخي ال :ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع حالطصالا يفو

 هللا نم برقلا يه :ةيالولاف «ةرصنلاو بحلاو برقلا ىلع رودت يهف «يوغللا

 دقو .ىوقتلاو ناميإلا :نافصو هيف عمتجا نم وه : عرشلا يف يلولاو «هتعاطب

 آَيلْزَأ كإ الأ : ىلاعت لاق ثيح «ميركلا هباتك يف ىلاعتو هناحبس هللا اهفرع

 ْمُهَل ©) وقتي واكو أونَماَ تلا © ترجي ْمُه الو ْمهيَلَع فو ال هَ
 « ميما ُدْوَفْلا ٌوْه كلل ٌوْغأ تَكحِإ َليدَب ال وَرْجَْلا فو اَْيدلا ِةيحْلا يف كرب
 .[517-17:سنوي ةروس]

 : نابناج ةحيحصلا ةيالوللو

 مث «هيهاون بانتجاو «ىلاعت هللا رماوأب همايق وهو «دبعلاب قلعتي بناج -أ

 .تادابعلا روص ىتشو «لفاونلاب ةيدوبعلا يقارم يف جردتلا
 ؛هترصنو ءدبعلا اذه ةبحم وهو «ىلاعتو هناحبس للاب قلعتي بناجو -ب

 بيرغ يف ةياهنلاو ”2١ :طيحملا سوماقلا :رظناو 5١/7٠24:برعلا ناسل (؟)

 .7 7-78 71/ /6 : ثيدحلا



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 .ةيادهلا ىلع هتيبثتو «هتيادهو

 ةروس] 4تروبَرحي مه الو هيلع فَوَح ال هلأ كيلر كرا الأإ» : ىلاعت لاق

 اواَكحَو اوُنَماَء تيَِلا# : «ىلاعتو هناحبس برلا بناج نم هذه «[57:سنوي
 (« دبعلا بناج نم هذهو [77: سنوي ةروس] 6 َروَقَتَي 0(

 لاق .ىلاعت هلل يلو ناميالا يف قداص نمؤم لك نأ ىلع نآرقلا لد دقو
 ورك ترذااو روثلا كِل تمل نم مهجرخي اوُنَماَء تبذل لَو هلام : ىلاعت

 بف مهر ِراَّثلأ بتحصأ تكليكؤأ ٍتمُلْظل لإ روثلا ني مُهكوجِرْخُي ُتوُمدَطْلا ُمُهُوآَيِلَ

 وهو و تكلا 27 هنن تلو نإ : ىلاعت لاقو «1151/:ةرقبلا ةروس] 4 توُدِياَخ

 دوك كي 1 رقة تىرإ الأ :لاقو «[197:فارعألا ةروس] 4َنيِحِلَصلأ لون

 ء[17-38:سنوي ةروس] 6َتروُقّتَي اوواكَو أوما ترذلا © تر مه الو

 نمؤم لكل ىلاعتو احبس هيلو نيت يتلا اج ةريثك ىنعملا اذه يف تاآلا

 .ىلاعتو هناحبس هلل قتم حلاص
 هبحي هنإف اًدبع ىلاو اذإ ىلاعتو هناحبس هّللاف «ةرصنلاو ةبحملا يه ةيالولاو

 ءولنيد نع مكن دبر نم أوما نذل 2 ىلاعت لاق امك «همركيو هزعيو هرصنيو

 ٍليبَس ىف تودهج نِرْفكْلا لع ّلَع ْوّزِعَأ َنيِِمْوَمْل لع ٍةَْوأ :هنوبحو ع موق هللا ق ذِي َفْوَسَف

 0[ ةدئاملا ةروس] 46 مي ع ٌمِساو ُهّللَو قي لق دقي هلل لق كيك ذبل 51[ 126 ل

 لاق امك هرصنيو هللا بحي هنأ كلذ ىنعمف هللا يلاوي هنإ لبق اذإ دبعلا كلذكو

 هرصني نم هللا يلوف 110[2:ةرقبلا ةروس] دلي اح ُدَمنأ اَوْنَماَ َنيِدَلاَو : ىلاعت

 .هتاضرم يف راسو «هرصنو هللا بحأ نم لكف ؛هرصني هللا بحي نمو «هبحيو

 .ىلاعتو هناحبس هّللا يلو وهف «هنيدو هتعيرش ماقأو ءهدودح ظفحو

 ناك نم وه يلولا :لاقي نأ كلذ يف لوقلا نم باوصلاو » :يربطلا لاق

 دعس دمحأ روتكدلا قيقحت ىئاكلالل لجو زع هللا ءايلوأ تامارك قيقحت ةمدقم :رظنا )١(
 .8: ص يدماغلا نأ دمح-



 17 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اوُنَماَع تريدَلا 8 : هللا لاق امك ىقتاو نمآ يذلا وهو اهب هَّللا هفصو يتلا ةفصلاب

 .7( [1" : سنوي ةروس] 6َروُفّتَي اوناَكَحَو

 امك .ىوقتلاو «نامياإلا نيب اوعمج نيذلا مه ءايلوألا نأ ريثك نبا ركذو

 : ىمفاشلا مامالا لاق اذهلو :"لو هلل ناك اّيقت ناك نم لكف «مهبر مهرسف

 دن يلو ىلاعت هّلل سيلف ءايلوأ ءاملعلا نكي مل اذإ»

 عابتا ةيالولا ةفرعم يف هيلع دمتعي ام نسحأو» :يسولآلا نبا لاقو

 نع دعب ربش ديق اهنع جرخ نمف «ءاضيبلا ةجحملا كولسو «ءارغلا ةعيرشلا
 فلأ فلأب ىتأ ولو «يلولا مسا هيلع قلطي نأ يغبني الف «لحارمب ةيالولا

 الإ ةوق الو لوح الو ءرمحألا تيربكلا نم زعأ مويلا يعرشلا يلولاف ؛قراخ
 هللا بحي ىذلا .يقتلا نمؤملا وه هللا يلو نأ :نيبتي اذهبو 7( هللاب

 دبع وهو «هنيدو هتعيرش ميقيو «هدودح ظفحيو «هتاضرم يف ريسيو «هرصنيو

 ءاّرض الو اًعفن هسفنل كلمي ال لب ؛هناطلسو هرهق نع جرخي ال هللا دابع نم
 الو «ةبقاعلا ءوسو قافنلا نم هسفن ىلع ىشخي وهو «هل هللا ردق ام ملعي الو

 .مهمارتحاو مهب ءادتقالاو مهتبحم انيلع بجيو ءال وأ هلمع هللا لبقي له ملعي

 سيلو هلل يلو وهف يقت نمؤم لكف «نينيعم صاخشأ ىلع اًّنقو ةيالولا سيلو
 .ةنسلا لهأ دنع هللا يلو وه اذهف ءأطخلا نم اًموصعم

 بناوج نم بناج يف فرصتي ريغص وأ ريبك بر وهف يفوصلا يلولا امأ
 هتئيشم تحت ةكئالملاو «ةلقتسملا هتعيرش هل نآل ةعيرشب مزتلي الو نوكلا

 الو تاوامسلا يف ءيش هنع برغي الو ,هلجرب لاخلخلاك ضرألاو تاوامسلاو

 )١( :18:يربطلا ريسفت 17.
 ريثك نبا ريسفت :رظنا (؟) 188/1.

 ) )9المجموع:5١/١.

 ١195/١١. :يناعملا حور (0)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا 2-0

 اًقلطم ءىشل نزحي الو «نامألا هءاج دق هنأل اًقلطم هيلع فوخ الو «ضرألا يف

 ْ ."”فيرصتلا هديب نأل

 ةيالولا موهفمل ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نع زجوملا ضرعلا اذهبو

 ضرع دنع ةقباسلا ثحابملا رئاس يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لالض نيبتي يلولاو

 فوسو «ةيالولا متخب مهضعب لوق اهعنشأ نمو «ةيالولا ىنعم نع مهتديقع
 .الصفم اًدر اهل درفأ

 : اهنالطب نايبو ةيالولا متخ ةلأسم ضرع
 يف يبرع نبا اهب لاقو «ةلوقملا هذه يف يذمرتلا ميكحلا ةيفوصلا دلق دقو

 ضعب اهب لاق كلذكو «(ةيكملا تاحوتفلا) هباتك يفو (صوصفلا) هباتك

 : ةيلذاشلا

 ةرئاد هب هّللا متخي يذلا وه :ءايلوألا متاخو » :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق

 هيلعف ةكرحلا روهظ هل برق دقو «ةلاسرلا ةرئاد لَو دمحمب متخ امك «ةيالولا

 معز امك رثأ الو ثيدح هب دري مل اذه ليق نإف «ةكربلاو ةمحرلاو مالسلا انم

 ثيداحأ كلذب تتأ لب «راكنالا نم هب ءاج اميف بذك :انلق «ةهقفتملا ضعب

 ذاتسألاو «مالعألا ةمئألا كلذ ىور دقف ءايلوألا متاخ ثيدح امأو ...راثآو

 .(7( (ءاملوألا متاخ) هباتك يف يذمرتلا دمحم ريبكلا

 «ةبتر لكل اًعماج اًمتخ ةيدمحملا ةمألا هذهل نإ :صاوخلا يلع لاقو

 وأ ناك يلو لك نإ ىتح ...فصوو تعن لك قرغتسي ىتح ...ةيالوو ثرإ ماقمو

 ةيالو متاخ :امهدحأ نوكي نيذللا «نيمتخلا نيذه نع ذخأي امنإ نوكي

 ." ”« ةعاسلا مايق ىلإ هدعب يلو الف «ةماعلا ةيالولا متخي :رخآلاو ءصوصخلا

 .57؟7177-5:ص ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ىفوصلا ركفلا رظنا )1١(

 949-٠١٠١. :ص قارشاإلا مكح نيناوق ()

 ١١. : ص صاوغلا ررد ره



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 امنإ يبنلا نأ :لوألا رمألا :نيرمأ ىلع موقت ةيالولا متخ ةديقعو :تلق

 يف ءايلوألا متاخف .ةنطاب ةعيرشب ءاح ءايلوألا متاخو .ةرهاظ ةعيرشب ىتأ

 اوعار ءايبنألا نإ :نولوقي اذهلو «يبنلا نع لقتسم نطابلا يفو يبنلا عم رهاظلا

 اومتها ءايلوألا ةوفصو ءايلوألا متاخو «ةرهاظلا تادابعلاب اومتهاو رهاظلا

 يحولا هءاج يبنلا نأ ةهج نم قرف امهنيب يبنلاو يلولا نأ :يناثلا رمألا

 كلذل دعتسا هنأل ؛يحولا هيلع ضافف ءايلوألا متاخ امأو نيو هللا نم اًرايتخا

 متاخ راص اذهبو هيلع ضامي نأل دادعتسالاو لوبقلا هلذئعف ( هئطاب ةيمصتم

 .ءايبنألا متاخ نم لضفأ ءايلوألا

 : ةريثك هوجو نم هتلوقم داسف ةنسلا ءاملع نيب دقو

 ١ - اهل لصأ ال ةلطاب ةعدتبم ةلوقم اهنإ :

 لطاب هوعدأ ام ىلع ءايلوألا متاخ دوجو يعدملا ىوعد نإ » : ةيميت نبا لاق

 هللا دبع وبأ الإ ءالؤه لبق نيفورعملا نم دحأ اذه ركذي ملو ءهل لصأ ال

 ."'"( ةيالولا متخ باتك يف ميكحلا يذم رتلا يلع نب دمحم

 : ةيفوصلا خويش يف ةيمهولا ةبترملا هذه راشتنا -"؟

 هل ةقيقح ال ةموهوم ةبترم راص ءايلوألا متاخ اذه نأ مث » :ةيميت نبا لاق

 الإ اهعدي ملو .«دحاو ريغ اهاعدا دقو «فئاوط هخيشل وأ هسفنل اهيعدي راصو

 مهنم يعدملا يعدي دق امك .هدحو هلل الإ حلصي ال ام رومألا نم مهلاثمأو

 .""76 حيسملا يف ىراصنلا هتعدا ام هخيشل وأ هسفنل

 .51؟7”/7:ىواتفلا عومجم (1)

 .5787/5 : ىواتفلا عومجم 00



 « دقنو ضرع » ةدئلذاشلا لكلا

 : ءايلوألا متاخل نيجاتحم لسرلاو ءايبنألا نأ مهمعز -5

 الو ثيح نم لسرلاو ءايلوألا نأ همعز كلذ نم مظعأو » :ةيميت نبا لاق

 «نيدلاو لقعلاب لطاب اذهف ءهتاكشم نم اوذخأو ءايلوألا متاخل نوعبات مهتي

 نم مظعأو «مهريغ نم نوذخأي ال لسرلاو ءرخأتملا نم ذخأي ال مدقتملا نإف

 ."0( ههمولع فرشأ وه يذلا للاب ملعلا يف هل نيعبات مهلعج هنأ كلذ

 : ءايبنألا متاخ نم لضفأ ءايلوألا متاخ نأ -ه

 ؛ةرشابم ذخأي ءايلوألا متاخو .ةطساوب هللا نع ذخأي ءايبنألا متاخ نأل

 حلصي ءايلوألا متاخو ءمهرهاظ حلصي امب سانلا ذخأي ءايبنألا متاخ نآلو

 .مهنطاب

 نوكي نم ءايلوألا نم نيرخأتملا يف نوكي هنأ ةلوقملا هذه تالالض نم -5

 : ايكو رمعو ركب يبأ نم ريخ
 يف هركذ ام اهعنشأ نمو هدر بجي ام أطخلا نم همالك يفف » : ةيميت نبا لاق

 نم مظعأ هّللا دنع هتجرد نم نيرخأتملا يف نوكي هنأ هيف هوعد لثم «ةيالولا متخ

 ."'”«امهريغو رمعو ركب يبأ ةجرد

 :ءايلوألا بتارم دقن :اًيناث

 اهماسقأو ةيالولا بتارم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم :ىلوألا ةلأسملا

 : اهلهأ نيب لضافتلاو

 : نيمسق ىلع ىلاعت هللا ءايلوأ

 .نوبرقم نوقباس :لوألا مسقلا

 .نودصتقم نيمي باحصأ :يناثلا مسقلا

 .1؟7/؟:ىواتفلا عومجم ()



 2104 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ِتَمَقَو اًدإ 8 : ىلاعت لاق «هباتك نم عضاوم ةدع يف ىلاعت هللا مهركذ دقو
 ِتَّسْسَو ©) اجي ضْيْأْلا ِتّحْر اَذإ () ةمؤاَر ةضفاح 0 ةبذاك انعقول سل () ةعقاولا هيا مضتجلا سا 2 7 11 م 7 ” سل عج قم 2 0 ال كر 5-2 ا

 ثصتمأ آم َةَيمْبمْلا ثدحمأت (62) دمك اًهنوْرأ كر () انببُم هبه ناعم (2) اني لاَبِحْلأ “ للا رع رع ع

 نورتملا َكهَلْأ (©) ةرفيتتلا َتوُفبتلاو © ٍةَمْتنلَل بصح آم ومقتل ْبَمْضأَو © وتميل
 رانلا يف اًمنص : ففانصأ ةثالث ركذف «[1؟-١:ةعقاولا ةروس] # يعل ٍتَّمَج يف 9

 نوقباسو «نيمي باحصأ :امهو ةنجلا يف نيفنصو «لامشلا باحصأ :مهو

 نع «روهشملا ءايلوألا ثيدح يف نيمسقلا لمع ِةَلكَك يبنلا ركذ دقو «نوبرقم

 دقف اّيلو يل ىداع نم لاق هللا نإ » :ِِلي ِهَّللا لوسر لاق لاق هيدي ةريره يبأ

 امو هيلع تضرتفا امم يلإ بحأ ءيشب يدبع يلإ برقت امو «برحلاب هتنذآ
 عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف «هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي

 نإو ءاهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو «هب رصبي يذلا هرصبو «هب

 يددرت هلعاف انأ ءيش نع تددرت امو «هنذيعأل ينذاعتسا نئلو «هنيطعأل ينلأس

 نيميلا باحصأ راربألاف "6 هتءاسم هركأ انأو توملا هركي نمؤملا سفن نع

 ام نوكرتيو مهيلع هللا بجوأ ام نولعفي «ضئارفلاب ىلاعت هيلإ نوبرقتملا مه
 لوضف نع فكلا الو تابودنملاب مهسفنأ نوفلكي الو «مهيلع هللا مرح

 .«ضئارفلا دعب لفاونلاب ىلاعت هيلإ اوبرقتف نوبرقملا نوقباسلا امأو «تاحابملا
 اوبرقت املف «تاهوركملاو تامرحملا اوكرتو «تابحتسملاو تابجاولا اولعفف

 .اًمات اًبح برلا مهبحأ مهتابوبحم نم هيلع نوردقي ام عيمجب هللا ىلإ
 نحسب نم مِهيَلَع لأ معن نذل م َكِيكْوْم م : ىلاعت لاق ١ :ةيميت نبا لاق

 : دابعلا بتارم يه ةعبرألا هذهو «["59 : ءاسنلا ةروس] نحصل ءادهُشلاَو َنيَِيدِصلَأَو

 لآ :لوقي ِهّللا نإف ...نوحلاصلا مث ءادهشلا مث نوقيدصلا مث ءايبنألا مهلضفأ

 .7١16؟:ح يراخبلا حيحص 000



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ش قلل

 اوناَكَو أوما تريلا ©© ترحم ْمُه الو مهبط ْفَوَح ال هَل يأ كإ

 ىلع مهو ءاّيلو هلل ناك اّيقت اًئمؤم ناك نم لكف 15-0177 :سنوي ةروس] توفت
 هللا مهمسق امك ,نودصتقملا نيميلا باحصأو نوبرقملا نوقباسلا :نيتجرد

 ."'”( نيففطملاو «ناسنإلاو «ةعقاولا ةروسو «رطاف ةروس يف ىلاعت

 نوكت هاوقتو دبعلا ناميإ بسحبف نوقتملا نونمؤملا مه هللا ءايلوأ ناك اذإو

 سانلاف ءهَّلل ةيالو لمكأ ناك ىوقتو اًناميإ لمكأ ناك نمف «ىلاعت هّلل هتيالو

 ءايلوأ لضفأو «ىوقتلاو ناميإلا يف مهلضافت بسحب هّللا ةيالو يف نولضافتي
 ولوأ نيلسرملا لضفأو «مهنم نولسرملا مه هئايبنأ لضفأو «هؤايبنأ مه هّللا

 يلوأ لضفأو «(مالسلا مهيلع) دمحمو ىسيعو ىسومو ميهاربإو حون :مزعلا

 ةثالثلا نيب ةلضافملا يف سانلا فلتخا مث .اليَكل ميهاربإ مث ةَِي دمحم مزعلا

 ءرمع مث «ركب وبأ مهلضفأو «'' ادي انيبن باحصأ ةمألا هذه لضفأو «نيقابلا

 دعب ةباحصلا لضفأو «كلذ ىلع ةباحصلا عامجال ءري#ر يلع مث «نامثع مث

 «نويردبلا مث «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا مامت ىلإ نوقابلا ةتسلا ةعبرألا ءافلخلا

 ناوضر مهلك ةباحصلاو ؛ةيبيدحلاب ناوضرلا ةعيب لهأ مث ءدحأ باحصأ مث

 ريخ » :ثيدحلا يف كي يبنلا لوقل ؛نيقتملا هّللا ءايلوأ رايخ مه مهيلع ِهّللا

 ."”« مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا

 لضفأو » : ةيميت نبا لاق «مهنم ريخ وه نم مهدعب نم يتأي نأ نكمي الو
 امكْدكَي هّللا لوسر اوبحص نيذلا نينمؤملا وحلاص مه ةمألا هذه نم ءايلوألا

 ةروس] 4 نينِمْؤمْلا حليصو لير ُهدلََم َرْه هَل َّنو هع اَرهظَت نإوإ» : ىلاعت لاق
 نمو ...فلخلاو فلسلا ةمئأ قافتاب رمعو ركب وبأ ءالؤه لضفأو «[5 : ميرحتلا

 . 0 /7 : ىواتفلا عومجم 010(

 .85: ص ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقعو .١51:ص يناوريقلا ديز يبأ نبا ةمدقم :رظنا (؟)

 .دوعسم نبأ ثيدح نم 56157 :ح ملسم حيحص و 22566١ :ح يراخبلا حيحص رف



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لضفأ وه نم نيرخأتملا يف نوكي نأ نكمي دق هنأ :ةيفوصلا يئطخم نم لاق

 هعبتاو ءايلوألا متاخ باتك يف ميكحلا يذمرتلا هركذ امك ءرمعو ركب يبأ نم

 ةنسلاو باتكلاب كلذ ىف نوئطخم ءالؤهف «هلاثمأو هيومح نبا كلذ ىلع

 ان عامجالاو

 .ىوقتلا يف مهبتارمو مهتاجرد فالتخا ىلع نينمؤملا رئاس مهدعب نم مث
 ءاملعلا نكي مل اذإ :يعفاشلا مامإلا لاق امك هّللا ءايلوأ نم ةمألا ءاملعو

 هلأ وِداَبِع ْنِم َهّنَأ ىَنْحي اَمَنإ 8 :ىلاعت لاق «"02 يلو هلل سيلف هللا ءايلوأب

 .[147 رطاف ةروس] وقع ٌزيِزع هَل َإ

 .بولطم رمأ تاحلاصلا لمعو ريخلا يف مهب يسأتلاو هللا يف مهبحو

 نأ الو هللا عم مهؤاعد الو هللا نود نم مهتدابعو مهب قلعتلا زوجي ال نكلو

 ىلع اي وأ «ينثغأ هللا لوسر اي : لوقي نأك ؛ددملا مهنم بلطي وأ مهب ناعتسي

 دبع خيش اي وأ «نيسحلا يديس اي وأ «ينرصنا وأ ينثغأ نسحلا اي وأ «ينثغأ

 ." ”ههريغ وأ رداقلا

 :ةيالولا بتارم يف ةيلذاشلا لوق نالطب نايب : ةيناثلا ةلأسملا

 هيلع تلد امل فلاخم عدتبم بهذم اهلهأو ةيالولا يف ةيلذاشلا بهذم

 نم لوألا ليعرلا هيلع ناك امل فلاخمو «ةحيرصلا ةحيحصلا صوصنلا

 ةنسلا ءاملع نيب دقو «-ةلضفملا نورقلا لهأ -مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا

 :ةددعتم هجوأ نم هداسف

 :لوألا هجولا

 ءايبنألا مه ءايلوألا لضفأ نأ يف قحلا دقتعملل فلاخم هوررق ام نإ
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 ءدقنو ضرع , ةيلذاشلا
 .مهنم اًريخ نوكي نأ الضف مهيواسي نأ ناك نم نئاك دحأل نكمي الو «لسرلاو

 ءايبنألا نع نوذخآلا نوقيدصلا مه هللا ءايلوأ لضفأ ناك اذهلو » : ةيميت نبا لاق

 ىلإ اًميرط مهل لعجيف مهب مهنرقي امنإو «ءايبنألل عبت ءايلوألاف «مالسلا مهيلع
 .''"( مهوحنو ةيفوصلا ةدحالم ءايبنألا قيرط ريغ هللا

 مالك يفو » : -هريغو يبرع نباك نيرخأتملا ةيفوصلا ةالغ نع - اًضيأ لاقو

 ةيفوصلا خويشو ؛مهضعب وأ ءايبنألا ىلع ءايلوألا ضعب ليضفت مهوحنو ءالؤه
 ءاملع رئاس كلذ ىلع قفتا امك ؛ءايلوألا ىلع ءايبنألا ليضفت ىلع نوقفتم

 عامجإ ةيفوصلا داقتعا هباتك يف يذابالكلا ركب وبأ ركذ دقو «نيملسملا

 .كلذ ىلع ةيفوصلا

 ليضفت يف ةفسالفلا ةدحالم كلسم اوكلس ةفوصتملا نم ةدحالملا ءالؤهو

 نم ذخأي ءايلوألا متاخ نإ يبرع نبا لاق اذهلو «يبنلا ىلع ريبكلا فوسليفلا

 ."""( يبنلا ىلإ هب ىحوي يذلا كلملا هنم ذخأي يذلا ندعملا

 نأ نكمي الو ١ :لاقف يلولاو يبنلا نيب ةقرافملا هجوأ ةيميت نبا نيب مث

 عيمج يف قحلا اودهاش ءايلوألا نأ لئاقلا لوقو يبنلا يطعي ام لثم يلولا ىطعي

 «بيغلاب ناميإ يف ءايبنألا عم ءايلوألا لازي ال لب «ديدسب سيل عرشلا هب درو ام

 لضفأو «ةبطاخملاو ةدهاشملا نم يبنلا هيطعأ ام ىطعي يلولا نأ روصتي الو

 ام دهاش نم ءالؤه يف سيلو «مهوحنو يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ ءايلوألا

 يحولاب نولزني اوناك نيذلا ةكئالملا دهاش الو «جارعملا ةليل ِةكَك يبنلا هدهاش

 «جارعملا ةليل هيبن هب ملك يذلا هللا مالك مهنم دحأ عمس الو هِي يبنلا ىلع

 نب ىسوم هعمس امك هللا مالك ءايلوألا نع اًلضف ءايبنألا ةماع عمس الو

 الضف «ىسيع الو ميهاربإ الو لب «ناميلسو دوادل اًميلكت ِهَّللا ملك الو «نارمع

 )١( الصفدية:١/506.

 (؟) الصفدية:١/558-758.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ءايبن ألا هب ءاج ام لكب ناميإلاو «ءايلوألا نم دحأل لصحي كلذ نوكي نأ نع

 الو لب «يلولا هلوقي ام لكب ناميإلا بجي الو ,نوموصعم مهنإف .بجاو

 للك هّللا لوسر الإ كرتيو همالك نم ذخؤي الإ سانلا نم دحأ نم ام هنإف ءزوجي

 ."'"6 يلولا فالخب اًدترم اًرفاك ناكو لتق ءايبنألا نم اًيبن بس نمو

 : يناثلا هجولا

 نأ يف قحلا دقتعملل فلاخم ءايلوألا لضفأ بطقلا نأ نم هوررق ام نإ

 لضفأ نإف :  ةيميت نبا لاق قو ةباحصلا مه لسرلاو ءايبنألا دعب ءايلوألا لضفأ

 نيقباسلا نم مهلاثمأو يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ ةمألا هذه نم هللا ءايلوأ

 ريخو «ةروهشملا صوصنلاب كلذ تبث امك «راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا

 لضفأب صخأ مه نيذلا مهوقباس مهلمكأو مهلضفأ لب ...ِةكَي هنرق نورقلا

 هنع اًدخأو لوسرلاب اًصاصتخا مظعأ يلولا ناك املك هنإف «مهريغ نم لسرلا

 اًنطاب لوسرلا ةعباتمب الإ هلل اينو نوكي ال يلولا ذإ ءلضفأ ناك :هل ةقفاومو

 ."7« هلل ةيالولا ردق نوكي لوسرلل ةعباتملا ردق ىلعف ءاًرهاظو

 : ثلاثلا هجولا

 ةعرتخم تايمست يه ...دتوو لدبو بطق نم ةيفوصلا بتارملا هذه نإ

 ال فيعض وأ عوضوم امإ اهيف ةدراولا ثيداحألا لكو ءاهانعمو اهبقل يف ةلطاب
 وه له «لادبألا يف ىورملا ثيدحلا نع ةيميت نبا لئثس دقو .ةجح اهب موقت

 رئاعش نوكت ثيح مأ ماشلاب نوصوصخم لادبألا لهو ؟عوطقم مأ حيحص

 لهو ؟ميلاقألا نم هريغو ماشلاب لادبألا اهب نوكي ةنسلاو باتكلاب ةمئاق مالسإلا

 ءاملعلا ةداسلا لوق امو «هدسج بيغيو ةعامج يف اًدعاق نوكي يلولا نأ حيحص

 )١( ةديقعلا الأصفهانية١/ 108.
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 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 «ةليضفلاو نيدلا ىلإ نيبوسنملا نم ماوقأ اهب ىمست يتلا ءامسألا هذه يف

 اذهو «ملاعلا بطق اذهو «باطقألا بطق اذهو «ثاوغألا ثوغ اذه نولوقيو

 .؟ءايلوألا متاخ اذهو ءريبكلا بطقلا

 لثم ةماعلاو كاسنلا نم ريثك ةنسلأ ىلع ةرئادلا ءامسألا امأ» :باجأف

 نيعبرألا لادبألا و ةعبسلا باطقألا و ةعبرألا داتوألاو «ةكمب يذلا ثرغلا

 يه الو ؛ىلاعت هللا باتك يف ةدوجوم تسيل ءامسأ هذهف :ةئامثالثلا ءابجنلاو

 ظافلأ هيلع لمحي فيعض الو «حيحص دانسإب ِةِكَي يبنلا نع ةروثأم اضيأ

 .لادبألا

 هيلز بلاط يبأ نب يلع نع دانسإلا عطقنم يماش ثيدح مهيف يور دقف

 نيعبرأ لادبألا -ماشلا لهأ ينعي- مهيف نإ» :لاق هنأ كي يبنلا ىلإ اًعوفرم

 ءامسألا هذه دجوت الو «« الجر هناكم ىلاعت هللا لدبأ لجر تام املك ءالجر

 بيترتلا اذه ىلع ةروثأم يه الو «بيترتلا اذه ىلع يه امك .فلسلا مالك يف

 هذه ىلع دجوت امنإو ءاّماع الوبق ةمألا دنع نيلوبقملا خياشملا نع يناعملاو

 وأ هريغ نع اهل اّرثآ امإ اهلاق دقو «خياشملا نم نيطسوتملا ضعب نع ةروصلا

 ...اًوكاذ

 تسيل تاقبطلاو بيترتلاو «ددعلا اذه ىلع ءامسألا هذه نأ نيبتي كلذبو

 نإف «لطاب هقالطإو همومع ىلع اذه نأب عطقلا بجي لب «نامز لك يف اقح

 «ةرات نوبرقملا نوقباسلا مهيف لقيو «ءىرخأ نورثكيو ةرات نولقي نينمؤملا

 ناميإلا لهأ هّللا ءايلوأ طرش نم سيلو «ةنكمألا يف نولقتنيو «ىرخأ نورثكيو
 عيمج يف دحاو ناكم موزل نيبرقملا نيقباسلا نم مهيف لخدي نمو ىوقتلاو

 نم مهيف لخدي نمو ىوقتلاو ناميإلا لهأ هللا ءايلوأ طرش نم سيلو «ةنمزألا
 .ددعلا نييعت نيبرقملا نيقباسلا

 ءةعبس نم لقأ اوناك ليلق رفن ةكمب هعم نمآو قحلاب هلوسر هللا ثعب دقو



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نكي مل هنأ ملعيف ةثامثالث نم لقأ مث «نيعبس نم لقأ مث «نيعبرأ نم لقأ مث
 وه رجاه مث ءرافكلا يف كلذ نوكي نأ عنتمملا نمو «دادعألا هذه مهيف

 ةوبنلا رقتسمو «ةرصنلاو ةنسلاو ةرجهلا راد يه تناكو «ةنيدملا ىلإ هباحصأو

 رمعو ركب يبأ «نيدشارلا ءافلخلا ةعيب تدقعنا اهبو «ةوبنلا ةفالخ عضومو

 نأ دعب اهنم جرخ دق ناك نإو «نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر يلعو نامثعو

 .مهنم لضفأ نوكي نم مهنمز يف ةكمب ناك دق هنأ عنتمملا نمو ءاهيف عيوب

 يف نينمؤملا يف ناكو ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف رش رشتنا مالسإلا نإ مث

 ال ددع نيبرقملا نيقباسلا نيقيدصلا نم لب «نيقتملا هّللا ءايلوأ نم تقو لك

 املو .«فالآ ةثالثب الو ةئامثالثب نورصحي ال «نيملاعلا بر الإ هددع ىصحي

 :نيقتملا ِهّللا ءايلوأ نم ةيلاخلا نورقلا يف ذ ناك ةلضافلا ةثالثلا نورقلا تضرقنا

 الو ددعب نيروصحمب اوسيلو ؛هددع فرعي ال نم نيبرقملا نيقباسلا نم لب

 وأ اًدمع نيلطبملا نم وهف اًروصحم اًددع مهل لعج نم لكو ءدمأب نيدودحم
 حونو مدآ نمز يف «ةئامعبس ىلإ ةثالثلاو بطقلا ناك نم هلأسنف .أطخ

 سانلا ةماع ناك نيح ةرتفلا يف مالسلاو ةالصلا مهيلع دمحم لبقو «ميهاربإو

 ةروس] #اًمينَح هلي اَنَف ٌدَمَأ حراك َريِهبإ نإ :ىلاعت هللا لاق !؟ةرفك

 حيحص يفو ءاعيمج ارافك سانلا ناكو هدحو انمؤم ناك يأ ١١١[« :لحنلا

 لاقو «كريغو يريغ نمؤم مويلا ضرألا ىلع سيل :ةراسل لاق هنأ ير اخيبلا

 يكرر ديب ْمِيلَع اولي َمُهْنَم لِشَر نعيْمْأْلا ىف َتَعَب ىِلَأ ره : ىلاعت هّللا

 .[؟ :ةعمجلا ةروس] هيِنيِبُم للص ىَتَل ُلَبَق ني أونك نإو َةَكِللَو بنكلا ْمُهُملَِْر

 ؟اوناك نامز يأ يف مهلأسن مالسلا هيلع انلوسر دعب اوناك مهنأ اومعز نإو
 بف ب

 عامجإ يأبو ؟ةتسلا بتكلا يف روهشم ثيدح يأبو ؟ةيآ ةيأبو ؟ءالؤه لوأ نمو

 ) )1١يراخبلا حيحص ح:/!١1؟57.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ظ

 نأل ؟هدقتعن ىتح دادعألا هذهب ءالؤه دوجو تبث ةثالثلا نورقلا نم رتاوتم

 أونا لك :يلقعلا ناهربلا نمو «ةثالثلا ةلدألا هذه نم الإ دقعت ال دئاقعلا

 ةلدألا هذهب اوتأي مل نإف «[١١1:ةرقبلا ةروس] تيقددص منك نإ ُكَنمُو

 ...مهبيذاكأ دقتعن الف «بير الب نوبذاكلا مهف ةيعرشلا ةعبرألا

 الف «نيثيغتسملا ثايغ وهف هّللا الإ هقحتسي الف :ثايغلاو ثوغلا ظفل امأف

 .لسرم يبن الو برقم كلمب ال «هريغب ةثاغتسالا دحأل زوجي

 رضلا فشك اهب نوبلطي ىتلا مهجئاوح نوعفري ضرألا لهأ نأ معز نمو

 ىلإ نيعبسلاو «نيعبشلا ىلإ ةئامثالثلاو «ةئامثالثلا ىلإ ةمحرلا لوزنو «مهنع

 «ثوغلا ىلإ ةعبرألاو «ةعبرألا ىلإ ةعبسلاو «ةعبسلا ىلإ نيعبرألاو «نيعبرألا

 :هلوقب مهنع ىلاعت هللا ربخأ امك نوكرشملا ناك دقن ,كرشم لاض بذاك وهف

 .[5ا/: ءارساإلا ةروس] مس لإ نوع 5 نم َّلَص ٍرْحْبْلا يف يضل مكَسم اًدإَو»

 «[75 :لمنلا ةروس] 46 ةاعد اذ ةطبضملا ٌبيِحي نم : ىلاعتو هناحبس لاقو

 وهو ؟باجحلا نم طئاسوب هدعب مهجئاوح هيلإ نوعفري نونمؤملا نوكي فيكف
 م حس

 ناَعَد اذِإ عدل ةوعد ٌبيِحَأ كِيِرَق يق ُْس ىوداتبع تللأتس اًدإَوو : ىلاعت لئاقلا

 رق سيم كى كم

 .[85١:ةرقبلا ةروس] 6 َتوُدُسري مهلعل ىلا ًاونمؤملَو ىل أربِجتسِلَ

 داب قِيَرَذ نم تنكس ف آنَيَرو :ةكم لهأل ايعاد مالسلا هيلع ميهاربإ لاقو

 لإ ةئوبت نيالا ص ٌةَدِقْقأ لَمْ ةولَّصلأ أوميقيل اني مَرحُمْلأ َكِيِبب َدنِع عر ىذ ِريَع

 لع قي اَمَو قم امو ىنح ام دلت كَ آنَبَر ©© نوفي ْمُمَلَل ٍتارمَتلا ني مُهَقْدَأَ
 َليِعَْمَسِإ ربكلا َلَع ىل بهو ىلا هَ ُدْمَحْل © ِءآَمََسلا ىف الو ضألا يف موش نو هل

 يق

 مع

 .[71-74 : ميهاربإ ةروس] هم ءاعذلا عييسل قر نإ ّقَحْسِإَو

 «سانلا اهيأ  :ركذلاب مهتاوصأ اوعفر امل هباحصأل مالسلا هيلع يبنلا لاقو



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دقو «عساو باب اذهو 37( هتلحار قنع نم مكدحأ ىلإ برقأ هنوعدت يذلا نإ

 نوفورعملا مهخياشم الو نيملسملا ةماع نكي مل هنأ مهلك نوملسملا ملع

 «باجحلاو طئاسولا هذهب اًنطاب الو اًرهاظ ال «مهجئاوح هللا ىلإ نوعفري

 اولع نوملاظلا هلوقي ام رئاسو كولملا نم نيقولخملاب ههيبشت نع هللا ىلاعتف
 .داتوألا نم نالف :لوقي هنأ ضعبلا مالك يف دجوي دقف :داتوألا امأو...اريبك

 هللا مهيدهي نم بولق يف نيدلاو «ناميإلا هب تبثي ىلاعت هللا نأ كلذب ينعي

 نم ةفصلا هذهب ناك نم لكل تباث ىنعملا اذهو ءاهداتوأب ضرألا تبثي امك «هب

 ةلزنمب ناك سانلا روهمج يف ناميإلاو ملعلا تيبثت هب لصح نم لكف «ءاملعلا

 كلذ سيلو «هبسحب ناك هنودب ناك نمو «ةريبكلا لابجلاو «ةميظعلا داتوألا

 لوقب ةاهاضم ةعبرأ ءالؤه لعج لب ءرثكأ الو لقأ الو ةعبرأ يف اًروصحم

 .ضرألا داتوأ يف نيمجنملا

 «بطق نالف وأ ,باطقألا نم نالف مهمالك يف اًضيأ دجويف :بطقلا امأو

 كلذ بطق وهف ارهاظ وأ انطاب ءايندلا وأ نيدلا رومأ نم رمأ هيلع راد نم لكف
 رمأ «هتنيدم وأ هتيرق وأ «هبرد وأ هراد رمأ هيلع رئادلا ناك ءاوس ءهرادمو رمألا

 الو لقأ الو ةعبسب ىنعملا اذهل صاصتخا الو ءاّرهاظ وأ انطاب ءاهايند وأ اهنيد

 درجم نود نيدلاو ايندلا حالصل ارادم ناك نم كلذ نم حودمملا نكل ءرثكأ

 نأ راصعألا ضعي يف قفتي دقف «مهفرع يف بطقلا وه اذهف ءايندلا حالص

 ةثالث وأ نانثا افاكتي نأ رخآ رصع يف قفتي دقو «هرصع لهأ لضفأ صخش نوكي

 وه دحاو صخش نامز لك يف نوكي نأ بجي الو .ءاوس هللا دنع لضفلا يف

 .اًملطم هَّللا دنع قلخلا لضفأ
 هبشألاف عوفرملا ثيدحلا امأف «مهنم ريثك مالك يف ءاج لدبلا ظفل كلذكو

 3 2 حسا 1 ير ملا يخص هل ظفللاو دمحأ مامالا دئسمو ءاله“ال : و 275997 : ىراخبلا 00(
 .5 155 حا



 « دقت و ضرع » ةيلذاشلا

 لبق نميلابو زاجحلاب ناك ناميإلا نإف «مالسلا هيلع يبنلا مالك نم سيل هنأ
 ةلإ يلع ةفالخ يف ناك امل مث ء«رفك راد قارعلاو ماشلا تناكو ؛ماشلا حوتف

 ىلوأ مهلتقت نيملسملا نم ةقرام قرمت ١ :لاق هنأ مالسلا هيلع هنع تبث دق

 لهأ نم مهلتاق نمم قحلاب ىلوأ هباحصأو يلع ناكف '''6 قحلاب نيتفئاطلا

 ءرساي نب رامع لثم ةباحصلا نم ُهِيْفَو يلع عم اوناك نيذلا نأ مولعمو «ماشلا

 نإو «ةيواعم عم اوناك نيذلا نم لضفأ اوناك ءامهوحنو ''”فينح نب لهسو
 فيكف ءامهعم ناك نمم لضفأ نيدعاقلا نم هوحنو "”صاقو يبأ نب دعس ناك

 ! ؟ماشلا لهأ يف اوناك قلخلا لضفأ مه نيذلا مهعيمج لادبألا نأ اذه عم دقتعي

 هللا لعج دقف ةفورعم لئاضف هلهأو ماشلا يف درو دق ناك نإو ءاعطق لطاب اذه

 لادبأ مهنأ اهنم :ناعمب هورسف لدبلا مساب اوملكت نيذلاو ...اردق ءيش لكل

 مهنأ اهنمو ءالجر هناكم ىلاعت هللا لدبأ لجر مهنم تام املك هنأ اهنمو ءايبنألا

 تافصلا هذهو «تانسحب مهدئاقعو مهلامعأو مهقالخأ نم تائيسلا اولدبأ

 «ضرألا نم ةعقب لهأب رصحت الو ءرثكأب الو لقأب الو نيعبرأب صتخت ال اهلك

 .(ءابجنلا) مسا يف ىنعملا رهظي ريرحتلا اذهبو

 عامجإو ةنسلاو باتكلاب ةلطاب ناعمب رسفت ةرات ءامسألا هذه نأ ضرغلاف

 يف ضرألا لهأ هب هللا ثيغي يذلا وه ثوغلا مهضعب ريسفت لثم ؛فلسلا

 نيعلا مودعم وهو بابلا يف ىراصنلا هلوقت ام ريظن اذه نإف ءمهرصنو مهقزر

 ) )6٠١ملسم حيحص ح:!590١1.,

 ءوي تبثو ءاهدعب امو اًردب دهش «نيقباسلا نم :يراصنألا بهاو نب فينح نب لهس ؛ :وه (0)

 :هتمجرت يف رظنا .ها"8 ةنس تام .«ىلع عم نيفص دهش «توملا ىلع عيابو دحأ

 .8ا//؟ :ةباصالا .47/7” :باعيتسالا

 نيرشبملا ةرشعلا دحأ «قاحسإ وبأ «يرهزلا يشرقلا بيهأ نب صاقو يبأ نب دعس :وه رف

 نم ءهَّللا ليبس يف مهسب ىمر نم لوأو «ىروشلا باحصأ ةتسلا دحأو اًئوم مهرخآ ةنجلاب
 .737/7؟ :ةباصاإلاو ١18/١ :باعيتسالا : هتمجرت يف رظنا .ه00 ةنس تام «ةوعدلا يباجم



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «ةنس نيعبرأو ةئامعبرأ وحن نم بادرسلا لخد يذلا رظتنملا لاحب هيبش رثألاو

 كلذف مهب نوقزريو نورصني امنإ سانلا نأب لادبألا نيعبرألا رسف نم كلذكو

 مهتالصو «نينمؤملا ءاعد اهدكآ نم بابسأب لصحي قزرلاو رصنلا لب ؛لطاب
 يف ءاج امك ءرثكأب الو لقأب الو نيعبرأب ال كلذ ديقتي الو .ءمهصالخإو

 نوكي لجرلا هللا لوسر اي :لاق صاقو يبأ نب دعس نأ فورعملا ثيدحلا

 نورصنت لهو ءدعس اي » :لاقف ؟مهفعضأل مهسي ام لثم هل مهسيأ «موقلا ةيماح

 7 ' مهصالخإو مهتالصو مهئاعدب ٍمكئافعضب الإ نوقزرتو

 الو «نيحلاصلا نيصلخملا هللا دايع الو «نيقتملا هللا ءايلوأ يف سيلو

 اذه لكف ...سانلا راصبأ نع امئاد دسجلا بئاغ ناك نم «نيلسرملا هئايبنأ

 «صخشلا قح يف ةداعلا قرخت دق معن «ناتهبلاو كفالا لهأ لوق نم هوحنو

 نوكي هنأ امأو «كلذ ريغل امإو ءهنع ودع عفدل امإ سانلا راصبأ نع ةرات بيغيف

 هللا رارسأ نم هيف امو هداؤف ىدهو هبلق رون نوكي معن «لطابف هرمع لوط اذكه

 هتيالوو هحالص نوكيو «سانلا نيعأ نع اًبيغ هتفرعمو «هراونأو هتنامأو ىلاعت

 رثكأو ءهئايلوأ نيبو هنيب قحلا رارسأو ,عقاولا وه اذهف «سانلا رثكأ نع اًًبيغ

 ثوغ كلذ يف جردناو ءاّقلطم ثوخلا مسا نالطب اديب دقو .«نوملعي ال سانلا

 ("'(عباسلا ثوغلاو ةكمو مجعلا

 ءابجنلاو ءابقنلاو ثاوغألاو باطقألاو لادبألا ثيداحأ » : ميقلا نبا لاقو

 لهأ اوبست ال» :اهيف ام برقأو ءّولي للا لوسر ىلع ةلطاب اهلك داتوألاو

 (رخآ الجر هناكم هَّللا لدبأ مهنم لجر تام املك «ءالدبلا مهيف نإف ؛ماشلا
 ."”( عطقنم هنإف ءاّضيأ حصي الو ءدمحأ هركذ

 .7079 :ح يراخبلا حيحص )١(
 ١ ٠٠١-٠15., /" : ىواتفلا عومجم :رظناو 2455-47" * 1١١/ : ىواتفلا عومجم هه

 1١. 1: ص فينمل أ رائملا رف



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 : عبارلا هجولا

 اهمدختسا ىتلا يناعملل فلاخم بتارملا هذه ضعبل يناعم نم هودروأ ام نإ

 قالطإ نيرخأتملا ملعلا لهأ ضعبو فلسلا ضعب مالك يف ءاج دقف .فلسلا

 : ''”رلاجم نب ةورف ةمجرت يف مهلوق كلذ نمو «لادبألا نم نالف :ظفل

 نم ناك نإ» :دمحأ مامإلا لاقو «''”(لادبألا نم هنأ يف نوكشي ال اوناكو»
() )2 

 ئناه نب ميهاربإ قاحسإ وبأف ءدحأ قارعلا يف لادبألا ا ا(

 ينطابلا مهحالطصا يف ةفوصتملا هديري ام هب نونعي ال مهنأ :باوجلاو

 وهف ملعلا لهأ نم كلذ هيف ليق نمف «يوغللا ىنعملا نوديري امنإو «يعدبلا
 يحولا غيلبت يف مهنع لدب هنأكف «يعرشلا ملعلا نم هعم امب ءايبنألا ةثرو نم

 ؛لادبألا مه نولوقي اوناكف ملعلا لهأ امأو » : ةيميت نبا لاق «سانلا هميلعتو

 ال نيذلا نيمدعملا نم اوسيل «ةقيقح مهماقم نومئاقو «ءايبنألا لادبأ مهنأل

 هيف مهنع بان يذلا ردقلا يف ءايبنألا ماقم موقي مهنم لك «ةقيقح مهل فرعي

 ."*”« اًعيمج نيرمألا يف اذهو «لاحلاو ةدابعلا يف اذهو «لاقملاو ملعلا يف اذه

 مهرثكأو ِهْلَي يبنلا نع ىور .نيطسلف لهأ نم «نييمخللا ىلوم دلاجم نب ةورف :وه )١(
 اذه ةورف ناكو ةريغملا نب ةريغملاو «ةيطع نب ناسح هنع ىور السرم هئيدح نولعجي

 بيذهتو 2111/7 :يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظنا .ةوعدلا باجتسم لادبألا نم اًدودعم

 .595 7/60 : ةباصالاو 8/4"2757 :بيذهتلا بيذهتو ”/2١1« /؟ :لامكلا

 .8/8"75 :بيذهتلا بيذهت (؟)

 قاحسإ وبأ «دباعلا «ةودقلا «ظفاحلا «مامالا «يروباسينلا ئناه نب ميهاربإ :وه (')

 .«قودص ةقث :متاح يبأ نبا لاق «ةئمو نينامثلا دعب دلو «دادغب ليزن «هيقفلا ينايغرالا

 ىلإ لحر «هلجيو همرتحيو «هاشغي لبنح نب دمحأ ناكو «لادبألا دحأ ناك : بيطخلا لاقو

 504-5١5, /5:دادغب خيراتو 2١١/١7 : ريسلا :رظنا .ه؟50 :تام «قارعلاو ماشلا

 7/١. /١:لادتعالا نازيمو

 .59/5 :ينطقرادلل للعلا (15)

 .91/4:ىواتفلا عومجم (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : سماخلا هجولا

 ىلع ةعفرلاو ولعلا بلطل «ةيويند بصانم يه امنإ بتارملا هذه نإ
 نسحلا وبأ ةيلذاشلا خيشف ءمهنيب عارصلاو سفانتلا لصح كلذلو «نيرخآلا

 هنأ يهو «يناليجلا رداقلا دبع خيشلا نع ةريهشلا ةلاقملا عمس امل يلذاشلا

 ةهبج ىلع اذه ىمدق » :لاق « ىلاعت هلل ىلو لك ةبقر ىلع هذه ىمدق » :لاق
 .©0« هلل ىلو لك
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 ةملكلا هذه ببسب قرطلا عابتأ نيب سفانتلا اذهب ينانبلا هللا حتف رقأ دقو

 ام دانسإب اولتبا ةيرداقلا ريغ فئاوطلا بابرأ نم ةعامج نأ ىفخي الو » :لاقف

 ىلع يمدق :مهلوق يهو «نيسدقملا مهذيتاسأ ىلإ ةملكلا هذه نم مظعأ وه

 ."”«هلل يلو لك ةماه ىلع ناذه يامدق وأ هلل يلو لك ةهبج

 :ةيالولا ةيرس دقن :اًنلاث

 راسو ءاهيلإ ىعس نم لكل ةلوذبم هذه ىلاعتو هناحبس هللا ةيالو نأ كش اال

 نم َمل» :ىلاعت لاق امك ءاهغولب ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا هقفوو ءاهقيرط يف
 بدلك © قنتسار لِي ام اأو © كرنتن ززيتنم © قتتلكي َدَدَسَو © قلم لأ
 مف اوُدَهْجب َنيِذَلاَو : ىلاعت لاقو «[١٠-ه :ليللا ةروس] «ئَرَْسلل يبس © قلل
 ىلع هنأ كش الو «[59:توبكنعلا ةروس] #َنيِِسْحْمْل مَ هللا َّنِإَو 1 متيِدَ

 هل هتبحمو دبعلل هللا ةيالو نإف «ىلاعت هللا يلو وه نمؤم لك نأ نم مغرلا

 دبعلا ناميإ دادزا املكف ءحلاصلا لمعلاو ىوقتلاو ناميالا بسحب توافتت

 برقأو ةيالو مظعأ ناك ىوقتلاب ىلحتو حالصلاو لامكلا تاجرد يف ىقرتو

 ."”ىلاعتو هناحبس هبر نم

 ) )1١ةيرهزلا بكاوكلا ص:9؟١.

 :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (؟) 84.

 ص ةنسلاو باتكلا ءوض يف يفوصلا ركفلا رظنا وف : 151-55١.
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 مث «حالصلا ملس يف يقرتلاو هيلإ برقتلاب دابعلا بلاطي مل ىلاعت هللا نإ م
 مث هيلع ثحيو اًئيش بلطي فيكف ءاّرغلو اًرس هلعجيو «كلذ قيرط مهنع يمعي

 قلخ ىلاعت هّللاف ءهلضفو هتمحرو ىلاعت هّللا ةمكح فلاخي اذهف ؟اًرس هلعجي

 اًنايب هلك كلذ نيبو .بابسألا هذهب مايقلا يف اهلهأ مسقو ءاهبابسأ نيبو ةنجلا

 ىلإ نمز لك يف نوحلاصلا ىعس كلذلو .هوجولا نم هجوب هيف سبل ال اًيفاش
 ؛ىلاعت هللا ىلع نيلكوتم «ىلعلا تاجردلا ىلعأ ىلع لوصحلا يف داهتجالا

 اهروهظ نم دب ال بابسألا هذهو «قلخلا مامأ لامعألا هذه راهظإ نع نيدعتبمو
 بابسأ اهنمو ةرهاظ بابسأ اهنم ةنجلاو ةيالولا بابسأ نإف .مهحراوج ىلع

 كرتو ةرهاظ ةعاط لعفب قلخلا مامأ رهظي نأ دب ال هنإف رهاظ ناك امف «ةنطاب

 .هب يذتحي ةوسأو هل ةودق ناك هآر نمو «ةرهاظ ةيصعم

 ال قلخلا نأ هيلع بترتل ةطاسبلا هذهو ةديقعلا هذه ىلع رمألا نكي مل ولو

 يلو رجافلا نوكي دقف «ةريحلاو سبللا لصحلو ؛هلهأ الو ريخلا قيرط نوفرعي
 «نيحلاصل ةبحم الو «فورعمب رمأ الو راكنإ الف ءاّرجاف حلاصلا نوكي دقو

 يف عزعزتت فوس يتلا ةيمالسإلا دئاقعلا نم كلذ ريغو «نيقسافل ضغب الو

 .ةيفخلا ةيرسلا هذه ىوعدب ماوعلا بولق

 ةروس] «ُةآكي نم ءويَمْحَيِب ٌُسصْخَيل :ىلاعت هلوقب مهلالدتسا امأو

 سيبلت اذه نأ :باوجلاف «ءصاصتخا ةيالولا نأب مهلوقو 01٠١0 :ةرقبلا

 تضتقا بابسأو ةمكحل الإ نوكي ال هتمحرب ءاشي نم هللا صاصتخا نأل «مهنم

 هل اوُعَتَبأَو هلأ وعن اوُنَماَ حبلا ايكيا : ىلاعتوأ هناحبس لاق امك «كلذ

 لعجف «[84 :ةدئاملا ةروس] تحلف كلَ يلبس هليبس ىف اودهتجو ةليِسول

 .هتمحرل لصوملا قيرطلا يه هنم ةليسولا ذاختاو هاوقت ىلاعتو هناحبس

 نأل «ةمكح نود ةنئاك ءاشي نم اهب صتخي يتلا هللا ةمحر نوكت نأ ليحتسيف
 : ىلاعت لاق امك «هتياده عضي نيأو هتلاسر لعجي نأ ملعي ىلاعتو هناحبس هّللا



 ةللكلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تكِلَدَحَو #» : ىلاعت لاقو 4: ماعنألا ةروست «ذتاس لي نع هيَح ملعأ هنأت

 «ركَشلي ملعب دا سيلا اني أَم مهتكع ُدَلأ كرم حلوه أولوقُيل ضعبي مهضحب آنك

 نينم ؤملا اورقتحا نيذلا رافكلا ىلع اًدر هناحبس ربخأف ع [41 : ماعنألا ةروس]

 انقزر هنأل مهنم هللا ىلع مركأ نحنو ىوقتلا هّللا مهقزري فيك :اولاقو مهرقفل

 مايقلاو صالخإلاو ةعاطلا مهنم هللا ملعي نيذلا دابعلاف .؟دالوألاو لاومألا
)00 

 هتيالوو هتبحمو هتعاطل هّللا مهقفوي نيذلا مه هتمعن ركشب

 ؛يلولاو ةيالولا ةيرس يف مهبهذم نأ مهتديقعل ةلطبملا ججحلا ىوقأ نمو
 ءرومألا فسافسو يصاعملا نم ةيالولا فلاخي ام يلولا ىلع رهظي دق هنأو

 لوخد ينعي كلذ نأ وه ضارتعالا مدعو هل ميلستلا بجي هنأو ءاهريقحو

 در يف يفنحلا زعلا يبأ نبا ضافأ دقو «ءايلوألا يف ةقسفلاو هلبلاو نيناجملا

 !مهلاح مهيلإ ملسي ءارقفلا :سانلا ضعب لوقيو ١ :لاقف ةلطابلا ةديقعلا هذه

 ةعيرشلا ىلع مهلاوحأو مهلاعفأ ضرع بجاولا لب «لطاب مالك اذهو

 لمع نم » : كي يبنلا لاق امك ءدر اهفلاخ امو «لبق اهقفاو امف «ةيدمحملا

 سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم ؛ :ةياور يفو «؛ در وهف انرمأ هيلع سيل المع

 الو «هتقيقح الإ ةقيقح الو ويلك لوسرلا ةقيرط الإ ةقيرط الف ءادر وهف هنم

 هناوضر ىلإو هللا ىلإ دحأ لصي الو «هتديقع الإ ةديقع الو «هتعيرش الإ ةعيرش

 «ربخأ اميف اًقدصم هل نكي مل نمو ءاّرهاظو اًنطاب هتعباتمب الإ هتماركو هتنجو

 ةرهاظلا لامعألاو «بولقلا يف يتلا ةنطابلا رومألا يف ءرمأ اميف هتعاطل اًمزتلم

 يف راط ولو «ىلاعت هلل اًيلو نوكي نأ نع اًلضف ءائمؤم نكي مل نادبألا ىلع يتلا

 ولو «بشخلا نم بهذلا جرخأو «بيغلا نم قفنأو ؛ءاملا ىلع ىشمو «ءاوهلا

 لعفلا هكرت عم نوكي ال هنإف «لصحي نأ ىسع اذام قراوخلا نم هل لصح

 )١( ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ىفوصلا ركفلا رظنلا ص:577-177١,
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 نع اهبحاصل ةدعبملا «ةيناطيشلا لاوحألا لهأ نم الإ روظحملا لزعو رومأملا
 .هباذعو هطخسس ىلإ ةبرقملا «ىلاعت هّللا

 الف .ملقلا مهنع عفر دق نيناجملاو لافطألا نم فلكي سيل نم نكل

 نم هب نونوكي ام اًرهاظو اًنطاب رارقإلاو هللاب ناميالا نم مهل سيلو «نوبقاعي
 يف نولخدي نكل «نيبلاغلا هدنجو «نيحلفملا هبزحو «نيبرقملا هللا ءايلوأ
 انقل نميإب مُهَيَرَذ مونعبلاو أوما َنيِذَلاَوإ» : ىلاعت لاق امك ,مهئابأل اعبت مالسإلا

 ([؟١ :روطلا ةروس] * نيه و بسك اي يرتأ لك ووش نم : مهِلمَع ني مهتنلأ مو موتيرد مي

 هلاوقأ يف لوسرلا ةعباتمل هكرت عم «نيعلوملا وأ هلبلا ضعب يف دقتعا نمف

 وهف كَم لوسرلا ةقيرط يعبتم ىلع هلضفيو هللا ءايلوأ نم هنأ هلاوحأو هلاعفأو

 ءاًميدنز اًناطيش نوكي نأ امإ «هلبألا كاذ نإف «هداقتعا يف ءىطخم «عدتبم لاض

 ءايلوأ نم وه نم ىلع لضفي فيكف ءاّروذعم اًنونجم وأ ءاليحتم ''"اًيراكوز وأ

 اًعبتم اذه نوكي نأ نكمي :لاقي الو ! ؟هب ىواسي وأ !؟هلوسرل نيعبتملا ههّللا

 بجاولا لب ءاّضيأ أطخ اذه نإف ءرهاظلا يف عابتالل اًكرات ناك نإو «نطابلا يف

 تلق '"”يفدصلا ىلعألا دبع نب سنوي لاق ءانطابو اًرهاظ لَك لوسرلا ةعباتم

 ءاملا ىلع يشمي لجرلا متي ةيأر اذإ ١ :لوقي ناك '" "ثيللا انبحاص نإ : يعفاشلل

 رصق ١ :يعفاشلا لاقف « ةنسلاو باتكلا ىلع هرمأ اوضرعت ىتح هب اورتغت الف

 الف «ءاوهلا يف ريطيو «ءاملا ىلع يشمي لجرلا متيأر اذإ لب هللا همحر ثيللا

 ( باتكلا ىلع هرمأ اوضرعت ىتح هب اورتغت

 /7 : سوماقلا حرش :رظنا .داسفلاو قسفلا نطبيو ؛ةدابعلاو كسنلا رهظيف سبلتي نم :وه (0)

 .,54: ص يكرتلل ةيواحطلا حرش ةيشاحو « 5

 74/8/١57, :ريسلا :رظنا .ه514 :ةنس ىفوتملا ظفاحلا ئرقملا يرصملا يفدصلا :وه (؟)

 ملاع مامإلا «يرصملا ثراحلا وبأ ؛مهالوم يمهفلا نمحرلا دبع نب دعس نب ثيللا :وه (6*)

 نم هقفأ ثيللا :هيف ىعفاشلا لاق «داوجألا ءامركلا نم ناكو ءاهسيئرو اههيقفو رصم

 ١. 6 : مالعألاو الب نازيملا ناسل :رظنا .هب اوموقي مل هباحصأ ن نأ الإ «كلام



 201. ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لهأ ىلع تعلطا » :لاق هنأ لكي هَّللا لوسر نع سانلا ضعب هلوقي ام امأو
 يغبني الو هلي هللا لوسر نع حصي ال اذهف 6 هلبلا اهلهأ رثكأ تيأرف ةنجلا

 مهلوقع مهتدشرأ نيذلا «بابلألا يلوأل تقلخ امنإ ةنجلا نإف «هيلإ هتبسن

 هَّللا ركذ دقو ءرخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هّللاب ناميالا ىلإ مهبابلأو

 فعض وه يذلا «هلبلا مهفاصوأ يف ركذي ملف «هباتك يف مهفاصوأب ةنجلا لهأ

 7( ءارقفلا اهلهأ رثكأ تيأرف ةنجلا ىف تعلطا ٠ : كي ىبنلا لاق امنإو .لقعلا

 .هلبلا لقي ملو

 نحن نولوقيو «هيلع نومالي ام نولعفي نيذلا مهو .ةيمالملا ةفئاطلاو

 ءرخآ لطابب مهلطاب اودر !نيئارملا '”ءافخإ نودصقيو «نطابلا يف نوعبتم

 ماغنألا عامس دنع نوقعصي نيذلا كلذكو .«كلذ نيب ميقتسملا طارصلاو

 لاوز ببس نوكي ام يعدتسي نأ ناسنالل سيلو «نولاض نوعدتبم «ةنسحلا

 «نآرقلا عامس دنع ولو «كلذ لعفي نم نيعباتلاو ةباحصلا يف نكي ملو ,هلقع

 ميول تلو هللا ركذ اد نَا تيْزمْلا اَمّنِإ : ىلاعت هللا مهفصو امك اوناك لب

 امأو «[7 :لافنألا ةروس] 4َنوُلكَوَتَي ْمِهيَر َلَعَو اًناَميِإ َمُهتداَر َمُنيِإَ ْمِيلَع تلت اًدِإَو

 مث «ريخ مهيف ناك كئلوأف «نيناجملا ءالقع نم ريخب ءاملعلا مهركذ نيذلا

 .مهلوقع تلاز

 نم فالخيب .مهلقع لاوز لاح يف كلذب نودتهيو «نامياإلا نم مهبولق يف ناك

 ام عومجعمو «.“« هلبلا ةنجلا لهأ رثكأ» : ظفلب ١55« :7 افخلا فشك يف ينولجعلا هركذ )١(

 .هل لصأ ال هنأ :هيف ليق

 ثيدح نمو ملسم حيحص يفو 2515141: ح نيصح نب نارمع ثيدح نم يراخبلا حيحص هه

 ءافخإ نودصقيو » :باوصلا نوكي نأ يحجارلا زيزعلا دبع انخيش ححصو لصألا يفاذك ()

 .« نيئارملا هيلع ام سكع هيلع نودمحي ام
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 هرفك نم تبث امل اليزم هنونج ثودح نكي مل ءاّمساف وأ اًرفاك هنونج لبق ناك

 نينمؤملا عم اًروشحم نوكي نيقتملا نينمؤملا نم نج نم كلذكو ءهقسف وأ
 ال اًهلوتم وأ اًعلوم هبحاص يمس [ءاوس] «هريغ وأ نونجب لقعلا لاوزو «نيقتملا

 ناك ام ىلع ىقبي ىوقتلاو ناميإلا نم هبحاص لاح [ لب ] «لاح ديزم بجوي

 نم ةدايزلا همرحي هنونج نكلو .هصقني وأ هديزي هنأ ال ءرشو ريخ نم هيلع

 .هلبق هيلع ناك ام هنع وحمي الو ءرشلا ىلع هتبوقع عنمي هنأ امك «ريخلا

 ملكتلاو «نايذهلا نم «ةبرطملا ماغنألا عامس دنع مهضعبل لصحي امو

 .هناسل ىلع ملكتي ناطيش كلذف «هنم فورعملا هناسلل ةفلاخملا تاغللا ضعبل

 فيكو «ةيناطيشلا لاوحألا نم هلك كلذو «عورصملا ناسل ىلع ملكتي امك

 لهأ نم ريثك هنظي امك ءهَّللا ةيالو ىلإ اًبرقتوأ اًطرش وأ اًببس لقعلا لاوز نوكي

 عمجلا نوكرتيو «تاولخلاو تاضايرلاب نودبعتي نيذلا امأو ...!؟لالضلا

 مهنأ نوبسحي مهو ءايندلا ةايحلا يف مهيعس لض نيذلا مهف «تاعامجلاو

 يبنلا نع حيحصلا يف تبث دق امك «مهبولق ىلع هللا عبط دق ءاًعنص نونسحي

 217( هبلق ىلع هللا عبط «رذع ريغ نم اًنواهت عمج ثالث كرت نم » :لاق هنأ لي
 الإو «هيلع بوضغم وهف اهب اًملاع ناك نإ «لوسرلا ةنس عابتا نع لدع نم لكو
 طارصلا انيدهي نأ ةالص لك يف هلأسن نأ انل هللا عرش اذهلو «ءلاض وهف

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم .مهيلع معنأ نيذلا طارص «ميقتسملا

 .نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ ءاقيفر كئلوأ نسحو «نيحلاصلاو

 ءانغتسالا زيوجت يف «مالسلا هيلع رضخلا عم ىسوم ةصقب قلعتي نم امأو

 دحلم وهف :قيفوتلا مدع نم ضعب هيعدي يذلا «يندللا ملعلاب يحولا نع

 21759: يئاسنلا نئسو ١٠١57 :ح دواد يبأ نئس يف وه لب حيحصلا يف سيل ثيدحلا )١(

 ينابلألا هححصو 105727 :ح يرمضلا دعجلا يبأ ثيدح لبنح نب دمحأ مامالا دنسمو



 ظ ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 رضخلا نكي ملو ءرضخلا ىلإ اًثوعبم نكي مل مالسلا هيلع ىسوم نإف «قيدنز
 دمحمو «معن :لاق ؟ليئارسإ ينب ىسوم تنأ :هل لاق اذهلو «هتعباتمب اًرومأم

 «هعابتأ نم اناكل نييح ىسيعو ىسوم ناك ولو «نيلقثلا عيمج ىلإ ثوعبم دك

 هنأ ىعدا نمف هلي دمحم ةعيرشب مكحي امنإ ضرألا ىلإ كا ىسيع لزن اذإو
 ددجيلف :ةمألا نم دحأل كلذ زوج وأ ,.ىسوم عم رضخلاك كي دمحم عم

 نأ نع اًلضف «ةيلكلاب مالسإلا نيدل قرافم هنإف «قحلا ةداهش دهشيلو ؛همالسإ

 نيب قرفم عضوملا اذهو «ناطيشلا ءايلوأ نم وه امنإو هللا ءايلوأ نم نوكي

 "رت كرحو «ةماقتسالا لهأو موقلا ةقدانز

 :ةيالولا بابسن دقن :اًعبار

 قيرط وه لب «تاذوعش الو هيف مسالط ال حضاو قيرط ةيالولا قيرط

 «ماركلا هتباحصو لي ِهَّللا لوسر هكلسو «ةنسلاو باتكلا يف هيناعم تلمتكا

 .ناسحإب مهعبت نمو
 ناميالا نمضتي اذهو «حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا مزلتست ةيالولا هذهو

 مباع لمتشا يتلا سسخلا يه اعقف تسيل ضنارفلاو «لفاونلاب ضئئارفلا عابتإو

 دج ةريثك يه لب 9 '"" سمخ ىلع مالسالا ينب ,) :مالسإلا ناكرأ ثيدح

 :ناوخالا ةلصو نيدلاولا ربو داهجلاك ةرهاظ لامعأ اهنمف ءاهرصح بعصي

 هَّللا يف ضغبلاو هللا يف بحلاو صالخإلاك :ةئطاب اهنمو «كلذ ريغو

 اهلعفب رومأم لامعأ اهنم كلذكو «بولقلا لامعأ نم كلذ ريغو لكوتلاو

 .نلا ءوس نع دعبلاو يصاعملا كرت كورتلا نمف ءاهكرتب رومأم لامعأو

 .اهريغو بجعلاو ربكلاو ربادتلاو ضغابتلاو

 .ا/1/ غ-ا/51/ : ص ةيواحطلا ةديقعلا حرش 2غ

 ١6. :ح ملسم حيحصو ؛4 :ح يراخبلا حيحص 0030



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا قلل

 .جحو ةاكزو مايصو ةالص نم تاعاطلا سانجأ عيمج ةلماش لفاونلاو

 .ضرف وأ باجيإ ريغ نم هيلإ هناحبس هللا بدن ام لك يهو
 لفاونلا ءادأ يف جردتي مث «ضتارفلا ءادأب موقي نأ وه دبعلل ةيالولا قيرطو

 هلك يبنلا نيب دقو ءالعو لج هل اقح اّيلو ناك هبحأ اذإف «ىلاعت هللا هبحي ىتح

 :ةبراحملاب هتنذآ دقف اّيلو يل ىداع نم ىلاعت هّللا لاق » :ِلَك لاقف ةيالولا قيرط

 برقتي يدبع لازي الو «هيلع هتضرتفا امم ىلإ بحأ ءيشب يدبع يلإ برقت امو

 يذلا هرصبو «هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف «هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ

 :هنيطعأل ينلأس نئلو ءاهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو ءهب رصبي
 .(« هنذيعأل يب ذاعتسا نئلو

 ةيالولا قيرط نأ ىلاعتو هناحبس هبر نع هيوري اميف ِةْيلَي لوسرلا نيب انهف

 هناحبس هيلإ تاعاطلا بحأ يه ىتلا ءالوأ ضئارفلا ءادأب موقي نأ وه دبعلل

 ىلاعتو هناحبس هَّللا هبحأ اذإف هللا هبحي ىتح لفاونلا ءادأ يف جردتي مث ىلاعتو

 بحأ اذإ هللا نإ ) :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقو ءالعو لج هل اًّمح اّيلو ناك

 لهأ يف ليربج يداني مث « ليربج هبحيف هبحأف اًنالف بحأ ينإ ليربج اي لاق اًدبع
 لوبقلا هل عضوي مث «ءامسلا لهأ هبحيف هوبحأف اًنالف بحي هللا نإ لوقيف ءامسلا
 20( ضرألا يف

 ءاهيلإ ىعس نم لكل ةلوذبم هذه ىلاعتو هناحبس هللا ةيالو نأ كش الو

 مد : ىلاعت لاق امك ءاهغولب ىلإ ىلاعتو هناحبس هّللا هقفوو ءاهقيرط يف راسو

 بدك 2 قتْسآَو َلْخي نم اَمأَو ©) رتبت ْمُرِيْيَم © قنثلاي َقَدَصَو © َقنأَو كغ ْنَم

 امين اوُدَهَج َنيِدَلآَو : ىلاعت لاقو 0-06٠١ :ليللا ةروس] « رت مريس (© قتل
 ىلع هنأ كش الو «[19:توبكنعلا ةروس] 6 َنيِنِسْحَمْل عمل هللا َّنإَو ع سيم



 هلق ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هل هتبحمو دبعلل هللا ةيالو نإف «ىلاعت هللا يلو وه نمؤم لك نأ نم مغرلا

 دبعلا ناميإ دادزا املكف .حلاصلا لمعلاو ىوقتلاو نامياإلا بسحب توافتت

 برقأو «ةيالو مظعأ ناك ىوقتلاب ىلحتو حالصلاو لامكلا تاجرد يف ىقرتو

 .''”ىلاعتو هناحبس هبر نم

 ,ةيالولا بابسأ ىلاعت هَّللا نيب لب «ةيلذاشلا تعدا امك اًرس ةيالولا تسيلو

 نكت ملو ءاهب يلحتلا ىلع سانلا ثحو «نآرقلا يف اهبابسأ نم ريثك ىلع صنو

 نم ةلق ىلع اًركح ةيالولا تناك الو «صاوخلا الإ اهمهني ال اًرارسأو ازاغلأ

 سيدقتلاو عوضخلاو لذلا بجوتسي سدقم بصنم اهنأك اهب نومعنتي سانلا
 هللا ءايلوأف : مهبابسأ ركذو ءايلوألا فصو يف اًدج ةريثك تايآلاو ءماوعلا نم

 أوُمدقَتْس ّمُث ُهّلَأ اسير اوْلاَك تسيل َّنِإإ# :ىلاعت هلوق يف نوروكذملا مه اًمح

 4دودعَوم رْشُك ىلا ِةَنْلْلب ورقم اور الو اواََع الأ ُةَحِبلَمْلا ُمِهِيلَع ُلَزَنَتَم

 .[١7:تلصف ةروس]

 :روحيتَسلا ثوديتحلا توذيصلا َنوُبِِتَتلا م :لاقف مهفصو نم هَّللا ءايلوأو

 رْثَكَو هنأ دود نوظيْللو ركحشلا نَع َنوُهاَكلأَو ٍنوُيْمَمْلاِب َنوُرِمآْلا نوذجتتلا
 .[1١١؟ :ةبوتلا ةروس] #َريِيِمْؤُمْل

 معدد منيا ْجِبلَع َتَيلَت اَدِإَو مُهموُلُف تَلجَو هلأ َركذ اذإ َنيدَلام : مه هللا ءايلوأو

 َكِيَلْرَأ (©) َنوُفِفني َمُهكُفَدر اًنِمَو ةوَلّصلا توفيقي ترّذلا () َنوُكَوَتَي ْدِهَيَر ّلَكَو اناَميِإ
 .[4-؟ :لافنألا ةروس] 4 ٌةيِرَكح ُقْدَو هَرِفْغَمَو ْمِهيَو دنع ٌتَجود مط اَدح َنْيؤمْلا م

 ءايلوأ تافصو ةيالولا بابسأ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع صخلم اذه

 هوجو نم ةلطاب يهف ةيلذاشلا ةديقع نم هضرع قبس ام امأو «نيقداصلا ىلاعت هّللا

 : اهنم ةريثك

 )١( ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ىفوصلا ركفلا رظنا ص:77١.



 ١- ىلولا ةيالو ىلع ةلالدلا يف اهتناكمو تاماركلا ةميق :

 مهيديأ ىلع هللا يرجي امو «ءايلوألا تاماركب قيدصتلا ةنسلا لوصأ نم

 نع روثأملاك «تاريثأتلاو تافشاكملاو مولعلا عاونأ يف «تاداع قراوخ نم

 ءاهريغو ميرم ةروسو فهكلا ةروس يف ممألا فلاسو ءاهتمئأو ةمألا فلس

 يهو «ةمألا نورق رئاسو نيعباتلاو ةباحصلا نم «ةمألا هذه ردص نعو

 .''"ةمايقلا موي ىلإ اهيف ةدوجوم
 هل ِهّللا ةيالو ىلع لدي دبعلا ىلع اهروهظ درجم نأ ينعي ال اذه نكلو

 دقف «دبعلا اهلهجي رارسأو مكح هل نوكي دق ةداعلل قراخلا نإف «هتقيرط ةحصو

 «قزرو ةناعإ نوكت دقو «ةناهإو جاردتسا نوكت دقو «ءالتباو «هل ةنتف نوكت

 هَّللا ركشو ءاهرتس بجاولاف ةمارك اهنأ ىلع هيدي ىلع اهروهظ ققحت نمو
 .اهب قلخلا نيب رخافتلا مدعو اهيلع

 يلولا ةيالو اهب فرعي يتلا ةيالولا بابسأ ربكأ نم نأ ةيلذاشلا نع مدقت دقو

 ةيميت نبا نيب دقو «هداسف نم هحالص ىلع اهب لالدتسالاو «ةماركلا دوجو

 دق هنأ هلل اًيلو هنوك داقتعا يف ءالؤه نم اًريثك دجتو ١ :لاقف ببسلا اذه نالطب

 أ لثم ؛ةداعلل ةقراخلا تافرصتلا ضعب وأ رومألا ضعب يف ةفشاكم هنع ردص

 ىلع يشمي وأ ءاهريغ وأ ةكم ىلإ ءاوهلا يف ريطي وأ توميف صخش ىلإ ريشي
 بئاغ وهو هب ثاغتسا سانلا ضعب نأ وأ «ءاوهلا نم اًقيربإ المي وأ ءاّنايحأ ءاملا

 بئاغ لاحب وأ مهل قرس امب سانلا ربخي وأ «هتجاح ىضقف هءاج دق هآرف تيم وأ

 يلو اهبحاص نأ ىلع لدي ام رومألا هذه يف سيلو ؛ كلذ وحن وأ ضيرم وأ مهل

 ءاملا ىلع ىشم وأ ءاوهلا يف راط ول لجرلا نأ ىلع هللا ءايلوأ ق قفتا دق لب هَل

 ه0/ : ص ةيواحطلا ةديقعلا حرشو 21١7/١ : رثألا لهأ ةديقع نايب يف رمثلا فطق :رظنا )1١(

 ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلاو ءاهدعب امف 47/١" : ةيهبلا راونألا عماولو 2077 -

 .166 ١"١- :ص ناطيشلا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .هيهنو هرمأل هتقفاومو لكي لوسرلل هتعباتم رظني ىتح هب رتغي مل
 :ةداعلل ةقراخلا رومألا هذهو ءرومألا هذه نم مظعأ هَّللا ءايلوأ تاماركو

 قراوخلا هذه نإف ءهَّلل اودع نوكي دقف هلل اًيلو اهبحاص نوكي دق ناك نإو

 لهأل نوكتو «نيقفانملاو باتكلا لهأو نيكرشملاو رافكلا نم ريثكل نوكت

 هذه نم ءيش هل ناك نم لك نأ نظي نأ زوجي الف «نيطايشلا نم نوكتو « عدبلا

 لد يتلا مهلاوحأو مهلاعفأو مهتافصب هللا ءايلوأ ربتعي لب ءهّلل يلو هنأ رومألا

 ناميإلا قئاقحبو «نآرقلاو ناميإلا رونب نوفرعيو «ةنسلاو باتكلا اهيلع
 ."7(ةرهاظلا مالسإلا عئارشو ءةنطابلا

 : سانلا نيب اهلالذإو سفنلا بيذعت ةيعدب -

 بابسأ اهنإف بيذعتلا لئاسو نم اهريغو تمصلاو رهسلاو عوجلا امأو

 زئاكرلاو «ةيعرشلا تادابعلا لجأ نم اهنأ تمعزو ةيفوصلا قرطلا اهتعدتبا
 يف اودمتعا مهنأ كلذ ببسو لالض مهنم لوقلا اذهو «ةيالولا اهيلع دمتعت يتلا

 ىلإ اوعجري ملو «مهخويشو مهقاوذأ ىلع ةبولطملا بابسألاو تادابعلا ةفرعم

 نوكت ال ةدابعلا نأ مولعملا نمو «هباحصأو هلم يبنلا يدهو باتكلا صوصن

 نبا لاق «ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام ىلع ةينبم تناك اذإ الإ ةحيحص ةدابع

 مهبر ىلإ هب نوبرقتي يذلا نيدلا يف - ةيفوصلا ىنعي - نوكسمتيو » : ةيميت
 قدص فرعي ال يتلا تاياكحلاو هباشتملا مالكلا نم ىراصنلا هب كسمت ام وحنب

 نيعراش مهخويشو مهيعوبتم نولعجيف ءاموصعم نكي مل قدص ولو ءاهلئاق

 قنا اًئيد مهل نيعراش مهنابهر ىراصنلا لعج امك ءائيد مهل

 ترثك مهتدابعو مهنيد يف هيلإ نوعجري يذلا مهردصم اذه ناك املو

 نع اهب درفني بابسأ خيش لكل حبصأو ةعدتبملا ةيالولا بابسأ تفلتخاو



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا لكلا

 يف هتليخم ةعس دمتعي مهنم دحاو لكو «ةيالولا ماقم لوصحل نيرخآلا خويشلا

 الإ ديرملا ةعس يف سيلو ءاهيلع عفانملاو روجألا بيترتو بابسألا هذه قالتخا

 هللا نم تباث يحو اهنأ ىلع بابسألا هذه قيبطتو ءهخيش ءارو عايصنالا

 ىِطرص اذه َنأَو» :ىلاعت لاق امك «نيقرفتم اًبازحأ اوراص كلذبو «ىلاعت
 .[197" :ماعنألا ةروس] 4( يلبس نَع ْحُكَب َقَرَفَنَك َلْمْسلأ أُمَيَّنَت الَو ةْومَِيأَف اًميِقَمَسُم

 : ةئيه الو سابلب هّللا ءايلوأ صتخي ال -؟

 ىلع ةئيهب الو سابلب رهاظلا يف سانلا نم مهريغ نع هّللا ءايلوأ نوزيمتي ال
 سيلو » : ةيميت نبا لاق امك «ةنسلا لهأ نم قيقحتلاو ملعلا لهأ دنع ررقم وهام

 الف «تاحابملا رومألا نم رهاظلا يف سانلا نع هب نوزيمتي ءيش هللا ءايلوأل

 اذإ هرفض وأ هريصقت وأ رعش قلحب الو ءاّحابم ناك اذإ سابل نود سابلب نوزيمتي

 لب «ءابع يف قيدنز نم مكو «ءابق يف قيدص نم مك ليق امك ءاّحابم ناك

 ةرهاظلا عدبلا لهأ نم اونوكي مل اذإ كي دمحم ةمأ فانصأ عيمج يف نودجوي

 داهجلا لهأ يف نودجويو .ملعلا لهأو نآرقلا لهأ يف نودجويف «روجفلاو

 6 عارزلاو عانصلاو ةراجتلا يف نودجويو .«فيسلاو

 : ءاجرلاو فوخلا ةدابع صقنتو ةبحملا ىلع ةدابعلا مهرصق ىلع درلا-'

 :هوجو نم هلي هلوسر ةنسو هللا باتكل ةفلاخم ةيفوصلا ةديقعلا هذهو

 : اًبهرو اًيغر اهنأو مهتدابعو ءايبنألا لاح هَّللا فصو دق :لوألا هجولا

 مل انس © نرآلا رح تلو اْزك ِنَرَدَس ل تَرَ فنا ذإ اركي
 ِتْريَخْلا ف ترغرتش اواك ْمُهَنِإ :ةةكقر هَل اَنَحلَصْأَو حي مَآ اًنبْمَوَو

 طع يس سرس ١ يسم
 ءايبن الا و «[88-90 :ءايبنألا ةروس] #َتريِعشَخ انل اوناكحو ابهرو ابعر َنيوعَدَيو

 .اًناميإ سانلا لمكأ



 4١1١١١1 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 0 موب اَمَنإ :هلوقب نيصلخملا هدابع هللا فصو : يناثلا هجولا

 ةاجت 09 8 َنوريكَتْسي ال مهو َمِهْيَر دمحم اوحّبَسَو اًذجَس اور اهي اوركحد اذإ

 ةتاقن © هيأ تلكم نت اح خا عجاَصتلا نع مهو

 ءال وهف «[1107- ١6 :ةدجسلا ةروس] 4َنوُلَمَحَي أوناَم اَمِب : هرج أ هر ني مه َىنخَأ آت

 .هتنج يف عمطو هباذع نم فوخ اهنأب مهتدابع هللا فصو

 ندند يعرش بلطم ةنجلا يف عمطلاو رانلا نم فوخلا :ثلاثلا هجولا

 ال ينإ هّللاو » : كك ِهَّللا لوسرل لجر لاق دقف .هباحصأو كي ِهَّللا لوسر هلوح

 ذوعأو «ةنجلا كلأسأ ينإ مهللا :لوقأ امنإو «''"ذاعم ةندند الو كتندند نسحأ

 مهنأ ةفوصتملا روصتي لهف «'"”(ندندن اهلوح » :يكَي هل لاقف ««رانلا نم كب
 .!؟ماركلا هبحصو هلي هَّللا لوسر نم لمكأ

 هيلع ىنبت يذلا ساسألا يه ىلاعت هللا ةبحم نأ كش ال :عبارلا هجولا

 اهل لب «نومعزي امك ةبحملا ىلع ةروصقم تسيل ةدابعلا نكلو «ةدابعلا
 ءاعدلاو عوضخلاو لذلاو ءاجرلاو فوخلاك «ةبحملا ريغ ةريثك عاونأو بناوج

 نم هاضريو هللا هبحي امل عماج مسا » :ةيميت نبا لاق امك يهف «كلذ ريغ ىلإ

 : ميقلا نبا لوقيو «'"!« ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاو لاوقألا

 نابطق امه هدباع لذ عم هبح ةياغ نمحرلا ةدابعو
 '*!نابطقلا تماق ىتح راد ام رئاد ةدابعلا كلف امهيلعو

 يباحص .«نمحرلا دبع وبأ «يجرزخلا يراصنألا سوأ نب ورمع نب :لبج نب ذاعم :وه )1١(

 باجم ءاحمس ناك ءاهلك دهاشملا دهش ءمارحلاو لالحلا ملع يف مدقملا مامإإلا .ليلج

 .47557/9 :ةباصالا .”هده /” :تباعيتسالا :رظنا .ه١ا/ ةنس تام «ةوعدلا

 ح 4/4/7 دمحأ مامإلا دنسمو )41١( ح هجام نبا نئسو (/47) ح دواد يبأ ننس (؟)

 7١7. ص ةالصلا ةفص هباتك يف هدانسإ ينابلألا ححصو )١1697(«,

 7/١١ ١55. : ىواتفلا عومجم ىف ةيدوبعلا رف

 ٠١5. :صص ةينونلا ىلع سارهلا حرش (؟(4)



 « دقت و ضرع » ةيلذاشلا هللا

 نمو ءقيدنز وهف هدحو بحلاب هَّللا دبع نم » :فلسلا ضعب لوقي اذهلو

 نمو «يرورح وهف هدحو فوخلاب هدبع نمو «ئجرم وهف هدحو ءاجرلاب هدبع

 هلسر هللا فصو دقو .""""دحوم نمؤم وهف ءاجرلاو فوخلاو بحلاب هدبع

 .هباذع نوفاخيو هتمحر نوجري مهنأو اعمطو افوخ مهبر نوعدي مهنأب هءايبنأو

 .هنايب قبس امك ابهرو ابغر مهبر نوعدي مهنأو

 ةنمضتملا دئاصقلا عامس يف خويشلا نم اوعسوت نيذلاو » : ةيميت نبا لاقو

 ةيآ هّللا لزنأ اذهلو ءمهدوصقم لصأ اذه ناك مارغلاو موللاو قوشلاو بحلل

 كب نوت هلأ نوُبِجُت رشنك نإ لقإ» :لاقف «بحملا اهب نحتمي اًناحتما ةبحملا

 هلل اًيحم نوكي الف «[١8:نارمع لآ ةروس] 4 ةسسِحي دمع ُهَللاَو بوند كل يو هَل

 ةيدوبعلا قيقحتب الإ نوكت ال هتعباتمو لوسرلا ةعاطو .هلوسر عبتا نم الإ

 ام تالايخلا نم يعديو ِوْكلَي هتنسو هتعيرش نع جرخي ةبحملا يعدي نمم ريثكو

 مارحلا ليلحتو ءرمألا طوقس مهدحأ نظي ىتح ؛«هركذل عضوملا اذه عستي ال

 نم اًعاونأ هللا بح ىوعد يف اوكلس نيكلاسلا نم ريثكو ١ :اضيأ لاقو 0 هل

 نم امإو ءهَّللا قوقح عييضت نم امإو هَّللا دودح يدعت نم امإ نيدلاب لهجلا

 ."”« اهل ةقيقح ال يتلا ةلطابلا ىواعدلا ءاعدا

 : ةرهاظلا تادابعلا نأش نيوهت ىلع درلا - 5

 ةقدانز نم موق بهذ :'؟”سابعلا وبأ مامإلا انخيش لاق » :يبطرقلا لاق

 .408: ص يفنحلا زعلا يبأ نبال ةيواحطلا ةديقعلا حرش (؟(١)

 ١١9/٠١. :ىواتفلا عومجم ىف ةيدوبعلا (0)

 7١9/١٠١. :ىواتفلا عومجم يف ةيدوبعلا (*)

 لاجر نم «يكلام هيقف :يبطرقلا يراصنألا سابعلا وبأ «ميهاربإ نب رمع نب دمحأ :وه (+)

 ناك (ملسم باتك صيخلت نم لكشأ امل مهفملا) هبتك نم «نيزملا نباب فرعي «ثيدحلا
 ةيادبلاو 185/١« :مالعألا :رظنا .ه505:ةنس اهب يفوتو ةيردنكساإلاب اسردم

 ."81 /11/:ةياهنلاو



 1ع ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ماكحألا هذه :اولاقف «ةيعرشلا ماكحألا هذه هنم مزلت قيرط كولس ىلإ ةينطابلا

 لهأو ءايلوألا امأو ءةماعلاو ءايبنألا ىلع اهب مكحي امنإ ةماعلا ةيعرشلا

 يف عقي ام مهنم دازي امنإ لب «صوصنلا كلت ىلإ نوجاتحي الف صوصخلا
 ءافصل كلذو :اولاقو «مهرطاوخ نم مهيلع بلغي امب مهيلع مكحيو ءمهبولق

 .ةيهلإلا مولعلا مهل ىلجتتف ءرايغألا نع اهولخو ءرادكألا نع مهبولق

 «تايئزجلا ماكحأ نوملعيو «تانئاكلا رارسأ ىلع نوفقيف «ةينابرلا قئاقحلاو

 امب ىنغتسا هنإف ءرضخلل قفتا امك «تايلكلا عئارشلا ماكحأ نع اهب نونغتسيف
 .موهفلا كلت نم ىسوم دنع ناك امع «مولعلا نم هل ىلجت

 هنأل «باتتسي الو هلئاق لتقي رفكو ةقدنز لوقلا اذهو : هينِتَك انخيش لاق

 نأب «هتمكح ذفنأو ءهتنس ىرجأ دق ىلاعت هللا نإف «عئارشلا نم ملع ام راكنإ

 هنع نوغلبملا مهو ؛هقلخ نيبو هنيب ءارفسلا هلسر ةطساوب الإ ملعت ال هماكحأ

 امب مهصخو «كلذل مهراتخا .هماكحأو هعئارش نونيبملا همالكو هتلاسر
 سس لك علا ل | لاو

 تككرإ 20 بسيرمهو السر هحكيبالملا حري ىفطسي 20 : ىلاعت لاق امك «كلانه

 ُلَمَح ل ملعأ 2 : ىلاعت لاقو «[ا/و جحلا ةروس] 6# راسي 7 ميسم هَ 7

 كم 02 هدأ شايل نك »+ :ىلاعت لاقو «[١؟4 :ماعنألا ةروس] مَتلاَسر

 .تايآلا ٠ نم كلذ ريغ ىلإ [؟7١ :ةرقبلا ةروس] نر ذنمو تجب َيِرِفم نحيل

 عامتجاو يرورضلا نيقيلاو ,يعطقلا ملعلا لصح لقق ةلمحلا ىلعو

 ىلإ ةعجار يه يتلا ىلاعت هللا ماكحأ ةفرعمل قيرط ال نأ ىلع فلخلاو فلسلا

 اقيرط كانه نإ :لاق نمف «لسرلا ةهج نم الإ اهنم ءيش فرعي الو «هيهنو هرمأ

  لتقي رفاك وهف لسرلا نع ىنغتسي ثيحب لسرلا ريغ هيهنو هرمأ اهب فرعي رخآ

 هذعب يبن الف ءهلسرو هئايبنأ متاخ هللا هلعج دق يذلا «مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن

 هللا مكح وه هيف عقي ام نأو هبلق نع ذخأي لاق نم نأ كلذ نايبو ءلوسر الو

 و م ل

 هللأ َظ



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 4١١١4 مغ

 تبثأ دقف «ةنس الو باتك ىلإ كلذ عم جاتحي ال هنأو ءهاضتقمب لمعي هنأو ىلاعت

 .7( ةوبنلا ةصاخ هسفنل

 رمأ نيوهت يذمرتلا ميكحلا ىلع ةيميت نبا اهدقتنا يتلا لئاسملا نمو

 ام هباتك يف ركذ هنأ :اهنمو » : ةيميت نبا لاق «ءايلوألا قح يف ةرهاظلا تادابعلا

 قح يف لضفأ ةعورشملا تاعوطتلا اهنأ ولو ةرهاظلا لامعألا كرت نأ رعشي

 لمكأ نإف «قيرطلا ةمئأ دنع أطخ اًضيأ اذهو «ةيبلقلا لامعألا يذ لماكلا

 ام ىلع اًظفاحم لاز امو ِهِكَي دمحم يده يدهلا ريخو هِي هللا لوسر قلخلا

 .(7( هتامم ىلإ ةيندبلا تاعوطتلاو داروألا نم هنكمي

 :مهيلع نيركنملا نم مهفقوم دقن :اًسماخ
 ىتح ىلاعت هللا ىلع مهتأرج ىدم نيبت يتلا لئاسملا دشأ نم ةلأسملا هذهو

 ةملكب هوفت نم لكب باذعلا لوزن نقيتو ؛مهيفلاخم أطخو «مهحالصب اومزج
 ةقيرطلا نأ بسح مهمالك ىلع علطا نم نإ ىتح «مهتيالو يف ككش وأ ءدقن

 عابتأ ضعب ىلوت دقو «هنع جراخ اهادع نم لكو «هدحو مالسالا يه ةيلذاشلا

 :قورز لاق :ةيرفلا هذه ىلع درلا - ةيعرشلا مولعلاب رثأت نمم - ةيلذاشلا

 نسح ىلع جرعت ريغ نم هل نسحي نم دعيو «هيلإ ءيسي نم ددهي مهدحأ دجتف )
 يهو «هيعدي ام هقاقحتسال ةيؤرو «هنم اًلهج امإ : هيلع يلأتلاب لب هّللاب نظلا
 هوعديو «ةيبلقلا علاوطلاو «ةيناسفنلا قراوبلا ضعبب رارتغا وأ «ةيناطيش ةعيدخ

 نع تعمس دقل ىتح «عابتتسالا بحو «قيرطلاب ىنغلاو ءزعلا :لامعتسا كلذل

 يف هديرمب لفكتي ال خيش لك :- هسفن ىلإ ريشيو - لوقي هنأ سانلا ضعب

 .«شاغ وهف طارصلا دنعو «لاؤسلا دنعو «ةمتاخلا دنع ينعأ :ةثالثلا فقاوملا

 ) )1١:يبطرقلا ريسفت 8١٠/١١.

 ) )0/7:ىواتفلا عرمجم 77.



 . 2  ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :اًضيأ لاقو 2"... ةلوهجم ةثالثلا هذه يف هتبقاع نأل «ةريبك ةبيصم هذهو

 ريغ نم مهيلع راصتنالاو «نيركنملا بسب نامزلا اذه ءارقف ةداع ترج دقو »

 .مهلاومأو «مهءامد نوحيبتسي دح ىلإ رمألا مهب ىهتنا امبر «قح
 ."( ههضارعأو

 :ءايلوألا يف ولغلا دقن :اسداس

 ىلع ةردق مهل سيلو «بيغلا نوملعي الو «نيموصعمب اوسيل هللا ءايلوأ
 ءيش فرص وأ «مهميظعت ىلإ سانلا نوعدي الو «قزرلاو قلخلا يف فرصتلا

 يلو كافأ باذك لب ءهَّلل يلوب سيلف كلذ لعف نمو «مهل اياطعلاو لاومألا نم
 باوجلاف خايشألاو ءايلوألا نع ولغلا روص نم ةيفوصلا هركذام امأو «ناطيشلل

 :هوجو نم هنع

 ينعت ال اهنإف هللا نم ةمارك مهيديأ ىلع رهظ ام نأب انملس نإ :لوألا هجولا

 هَّللا ءايلوأ نم ريثكف «ةداعلل ةقراخلا رومألا روهظو ةيالولا نيب مزالت ال

 لضفلا يف مه نم مهو قراوخ مهل ثدحي مل نيعباتلاو ةباحصلا نم نيقداصلا

 ضرعت ىتح هقدصت الف ءاملا ىلع يشمي لجرلا تيأر ول » :ثيللا لاق «قبسلاو

 ءاوهلا يف ريطي هتيأر ول لب ثيللا هّللاو رّصق » : يعفاشلا لاق «« ةنسلا ىلع هلمع

 دابعلل ثدحت يتلا قراوخلاو «'””«ةنسلا ىلع هلمع ضرعت ىتح هقدصت الف

 طباضو «ةيناطيش قراوخ اهنمو «ةينامحر تامارك اهنم : مهيديأ ىلع ىرجتو

 اًملاط ال ةماقتسالل ًابلاط نك : '”يناجزوجلا لاق .ةماقتسالا موزل ةماركلا

 .7 9/7: ص ديرملاةدع (1)

 ١77. :ص باتكلا سفن رظناو 2715 : ص ديرملاةدع (؟)

 ./79: ص ىفنحلا زعلا يبأ نبال ةيواحطلا ةديقعلا حرش :رظنا (0)

 - تاضايرلا و تافآلا مولع يف مّلكت ءناسارخ خياشم رابك نم «ىلع نب نسحلا :وه (:)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا قلل

 كنم بلطي كبرو «ةماركلا بلط يف ةكرحتم كسفن نإف ؛ةماركلل
 نأ دعبي الف هَّكَي هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع دبعلا ماقتسا اذإف 2216 ةماقتسالا

 دق » : ثيدحلا يفو «ةباحصلا نم ريثكل تثدح امك «ةينامحر ةمارك هل ثدحت

 مث 1(2مهنم رمعف مهنم دحأ يتمأ يف نكي نإف .نوثدحم مكلبق ممألا يف ناك

 هنورواشيو ةباحصلا رواشي ناك «صنلاب نيثدحملا نم هنوك عم ُهَتلِإَك رمع

 ءامهيلإ اعيمج نوعجريو «ةنسلاو باتكلاب هيلع جتحيو «هنوعجاريو مهعجاريو

 نإو هَّللا نمف تبصأ نإف ءاهيف لوقأ» :لوقي ةلأسملا هيلع تضرع اذإ ناكو

 ناميلس وبأ ناكو ««ءيرب هنم هّللاو ناطيشلا نمو يسفن نمف تأطخأ

 :موقلا تكن نم -ةلأسملا يأ -ةتكنلا يبلق يف عقتل اهنإ 7 :لوقي '”ينارادلا
 ."76 ةنسلاو باتكلا :نيلدع نيدهاشب الإ اهلبقأ الف

 كلذ نأو «ةنسلاو باتكلاب هلاعفأو هلاوقأ يف اًيدتقم نوكي نأ دبال يلولاف

 اذه فلاخي اهنم ءيش هنم رهظ نمف «لطابلا نم قحلا هب فرعي يذلا رايعملا وه

 هذه لاثمأ نإف هللا يلو هنأ هيف دقتعي نأ دحأل زوجي الو «هيلع در وهف رايعملا

 نم عبات مهل نيذلا يف كلذ دهاشي امك «نيطايشلا لاعفأ نم نوكت رومألا

 ةمارك هنأ رايعملا اذه رضحتسي مل نم نظي ام هدي ىلع رهظي دق هنإف «نجلا

 نم كلذ رهظي دق اذهلو «ةيسيلبإ تاسيبلتو ةيناطيش قيراخم ةقيقحلا يف وهو

 هيصاعمب ثولتيو هناحبس هَّللا ضئارف كرتي نممو رفكلا لهأ نم لب عدبلا لهأ

 ّنِب دمحم بحص «مكجلا و فراعملا مولع نم ءيش يف اًضيأ مّلكت امبر و .تادهاجملاو -

 ةيفوصلا تاقبط :رظنا .مهنم نسلا بيرق وه و «لضفلا نب دمحم و ؛يذمرتلا يلع

 ./417 : ص ىيفنحلا زعلا يبأ نبال ةيواحطلا ةديقعلا حرش (؟١)

 تام ءروهشم دهاز «ناميلس وبأ ءىجحذملا ىسنعلا ةيطع نب دمحأ نب نمحرلا دبع :وه (؟)

 .595 /* :مالعألاو 0187/٠١ :ريسلا :رظنا .ه115 :ةنس

 .؟508 ٠١/ :ةياهنلاو ةيادبلاو «1١/”١١8:ريسلا (**)



 20110 ةيلذاشلا دنع ةبدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هناحبس هللا عرش ام ةفلاخم يف مهنيبو هنيب كارتشالل مهيلإ ليمأ ناطيشلا نأل

 نم راثكتسالا كرتو ةضايرلا لهأ نم ةمارك هنأ نظي امم ءيش رهظي دقو «هدابعل

 ال نأ ىلإ ؛هلاح يهتني ىتح فورعم نوناقو مولعم بيترت ىلع بارشلاو ماعطلا

 ببسب هل نوكيف اًريسي اًئيش مايأ ىضم دعب لوانتيو ددعلا تاوذ مايأ يف الإ لكأي

 اذه سيلو «هريغ هكردي ال ام كرديف «ةيرشبلا تارودكلا نم ءافص ضعب كلذ

 ةينامحرلا تالضفتلاو ةينابرلا تاماركلا نم ناك ولو «ءيش يف تاماركلا نم

 .هّللا ءادعأ يديأ ىلع رهظي مل
 :يواعدلاو صصقلا هذه ةحصب ميلستلا مدع : يناثلا هجولا

 مل يهف ءمهنم ريخ وه نمل لصحت مل مهنع اهركذ قبس يتلا تاغلابملا
 اوحرفي ملو «ةليلق يهف اهضعب لصح .نإو «هباحصأل الو ِةِكَي يبنلل لصحت

 يف راط الو «ءاملا ىلع راس ام َِي دمحم يبنلا نإف ءاهب رخافتلاو اهراهظإب

 ىلع رجحلا طبرو «هباحصأو وه عاج لب ءاّبهذ لابجلا هل تلعج الو «ءاوهلا

 لضفأو سانلا لضفأ اوناك دقلو ءهشويج يف هيمدق ىلع راسو ءاّمايأ هنطب

 مل ام تاماركلا نم مهل لصح نيرخأتملا ءالؤه نأ كلذ دعب لاقي لهف «ةمألا

 ىلع ريسلاو «ءاوهلا يف ناريطلا نم ىلاعت هَّللا مهنكميف «ةمألا ريخل لصحي

 سبل دق كلذ نم اًئيش معزي يذلا نأ كش ال اًبهذو ةضف راجحألا بلقو «ءاملا

 ناكم ىلإ ناكم نم ةرم هلقن نأك «تامدخلا ضعب هل ىدأو ناطيشلا هيلع

 ةمارك ةلثمألا هذه ىمستو ناكم نم بهذلا ضعب هل قرسو «ناطيشلا ةعرسب

 .''هئايلوأ ىلع ناطيشلا اهب سبلي ةيناطيش ليح الإ يه امو ةينامحر
 :لالضلاو رفكلا نم ريثك ىلع تلمتشا تاغلابملا هذه نأ :ثلاثلا هجولا

 يف ةيفاك يهو «يلولا يف ولغلا روصل ضرعلا دنع رفكلا اذه نايب قبس دقو

 .١؟1:ص ةنسلاو باتكلا ءوض ىف يفوصلا ركفلا :رظنا (1)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا لا

 : مهلوق اُلالَض اهدشأ نمو «مهنع رمألا اذه ةعانش نايب

 :نوكلا يف فرصتي يلولا نأ - ١

 نيا لاق دقف .هدقتعا نم رفكب نيملسملا ءاملع ىتفأ دقو « لطاب دقتعم اذهو

 ام توبث يعادلا بلطي نأ اًضيأ اًرفك ءاعدلا نم نوكي اممو  :''”يمتيهلا رجح

 يعادلا قوش مظعي نأك ةيبوبرلا لالجب لخي امم هيفن ىلع يعطقلا عطاقلا لد

 لعجي نأ وأ هب عمتجي ىتح هتاقولخم نم ءيش يف لحي نأ هلأسف هبر ىلإ

 ةعامجل اذه عقو دقو :'”يفارقلا مامإلا لاقو «هدارأ امب ملاعلا يف فرصتلا

 ةملك اوطعُي نأ نولأسيو ««نك) ةملك يطعأ نالف نولوقيو «ةيفوصلا ةلهج نم

 « كرك نك أ وَ نأ ان دار آد مآ مّن : ىلاعت هلوق يف يتلا (نك)

 7( رفك وهو كلملا ىف ةكرشلا بلطلا اذه ىضتقمو «187[1 : سي ةروس]

 : ءاعدلاو ةثاغتسالاب هيلإ هجوتلا زوجي ىلولا نأ -؟

 ال ام بلطب مهب ثاغتسا نم نوبيجيو «بيغلا نوملعيو «نوكلا يف نوفرصتي

 مهئامسأب نوفتهي داتوألاو باطقألاو ثاوغألا مهنومسيو «هللا الإ هيلع ردقي

 جيرفتو تاجاحلا ءاضق مهنم نوبلطيو «نوبئاغ وأ تاومأ مهو «دئادشلا ىف

 هللا نود نم مهودبعو ,مهتايح يف سيدقتلا نم ةلاه مهيلع اوفضأو «تايركلا

 وبأ «نيدلا باهش «يراصنألا يدعسلا يمتيهلا رجح نب ىلع نب دمحم نب دمحأ :وه )١(

 اهيلإو (رصمب ةيبرغلا ميلقإ نم) متيهلا يبأ ةلحم يف هدلوم .يرصم ثحاب هيقف :سابعلا
 174/١, :مالعألاو 2306 ؟ /؟ :نيفلؤملا مجعم :رظنا .ه917/4 :ةنس يفوت «هتبسن

 ءاملع نم :يفارقلا يجاهنصلا نيدلا باهش «نمحرلا دبع نب سيردإ نب دمحأ :وه (؟)
 ربقل ةرواجملا ةلحملا) ةفارقلا ىلإ و (برغملا ةربارب نم) ةجاهنص ةليبق ىلإ هتبسن ةيكلاملا
 تام «ةريثك فيناصت هل «ةافولاو أشنملاو دلوملا يرصم وهو «ةرهاقلاب (يعفاشلا مامإلا

 .١158/1:نيفلؤملا مجعمو :249/١ مالعألا :يف هتمجرت رظنا «ه85 :ةنس

 .8945 :ةحفص رجاوزلا عم عوبطم (مالسالا عطاوقب مالعإلا) باتك يف هلاق ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .مهروبقب اوفاطو «مهتبرتب اوكربتو ةحرضألا مهروبق ىلع اونبف «مهتافو دعب

 ءاملعلا مكح دقلو «مهتابلط يف مهئامسأب اوفتهو ءروذنلا عاونأب مهيلإ اوبرقتو
 ."'”ةلملا نم جرخم ربكأ كرش هنأب لعفلا اذه ىلع

 :موصعم يلولا نأ -'

 ظفحلا مسا ءاطعإ ىنغي الو «ءايبنألاو لسرلا اهب تصتخا امم ةمصعلا

 كشي ال ظفحلا نع مهمالك عمس نم نإف «ةمهتلا هذه نم نوملاس مهنأ يلولل

 ظفحلا نم هومعز امو ءامهنيب قرف الو ءءاوسب ءاوس ةمصعلا ىنعمب هنأ

 : ةيميت نبا لاق «نيعباتلاو ةباحصلا نم ءايلوألا تاداسل لصحي مل ةمصعلاو

 نوعجري ةراتو «مهيلإ عجري ةراتف «ةباحصلا رواشي باطخلا نب رمع ناكو

 قحلا هل نيبتو «هلوق نيملسملا نم ةأرما هيلع درتو لوقلا لاق امبرو «هيلإ

 نع ثيدح هل ركذيف اًيأر ىري امبرو .قادصلا ردق امك هلوق عديو ءاهيلإ عجريف

 اياضق يف هنود وه نمع ةنسلا ضعب ذخأي ناكو «هيأر عديو هب لمعيف ِةِكَك يبنلا
 قحلا باصأ رمع يردي ام : لوقيف تبصأ : هل لاقيف لوقلا لوقي ناكو «ةددعتم

 ىلإ هبر نع هبلق هثدحي بلق يذ لكف «نيثدحملا مامإ اذه ناك اذإف «هأطخأ مأ

 .مهلك مهيلع زوجي أطخلا لب موصعم مهيف سيلف رمع نود وه ةمايقلا موي

 نم ءايبنألل تبثي ام ريظن وهو ءظوفحم يلولا نأ يعدت ةفئاط ناك نإو
 ةنسلل فلاخم لطاب اذهف ءاذه ىلإ راشأ دق يذمرتلا ميكحلاو .ةمصعلا

 سيلبإ سيبلت يف ليقع نب ءافولا وبأو 214 :ص ديحوتلا ديرجت يف يزيرقملا :رظنا )١(
 557/١”7- :نيكلاسلا جرادم يف ميقلا نباو 2396 /” : ىواتفلا يف ةيميت نباو :21١7 ص

 نباو :250١ ص يكنملا مراصلا يف يداهلا دبع نباو 2؟01/ ١/ :داعملا داز يفو 53و

 .77:ص داقتعالا ريهطت يف يناعنصلاو 77-274: ص صالخالا ةملك يف بجر
 2187 ١/ :صلاخلا نيدلا يف ناخ قيدص دمحمو «7”7: ص ديضنلا ردلا يف يناكوشلاو

 يف نسح نب نمحرلادبعو 2786 /١:تافلؤملا عومجم يف باهولادبع نب دمحم خيشلاو
 .؟ 17 : ص ديمحلا زيزعلا ريسيت
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 هلوق نم ذخؤي سانلا نم دحأ لك نأ ىلع نوملسملا قفتا اذهلو «عامجالاو

 :ةباصإلاو رونلاو ىدهلا يف نيلضافتم اوناك نإو هِي هّللا لوسر الإ كرتيو

 ةوبنلا ةاكشم نم ذخأي قيدصلا نأل .,ثدحملا نم لضفأ قيدصلا ناك اذهلو

 ءأطخو باوص هل عقيف ثدحملا امأو ءاظوفحم اًموصعم اًئيش الإ ذخأي الف

 ىلإ نيقرتفم ءايلوألا عيمج راص اذهبو «هئطخ نم هباوص زيمت ةنسلاو باتكلاو

 راثآ قفاو امف .لوسرلا راثآب مهرومأ عيمج اونزي نأ مهل دب ال ؛«ةنسلاو باتكلا

 .''00 لطاب وهف كلذ فلاخ امو قحلا وهف لوسرلا

 باتكلا ىلع مهلامعأو مهتافوشك ضرعب وه ءايلوألل حيحصلا ظفحلاو
 وه اذهو ءامهيلع ضرعلا دنع باوصلل هقفو هظفحو هللا هقفو نمف ةنسلاو

 :مهفوشكو هلامعأ ظفحب مهيلع لزني يحولا نأ ال «ءايلوألل تباثلا ظفحلا

 بولق يف ناطيشلا ىقلي ام خسني ناك ىلاعت هللا نأ تبث نإو ١ :ةيميت نبا لاق
 كلذ هضرعب كلذ نوكي لب «هيتأي يحوب كلذ نأ يضتقي الف انلبق نيثدحملا

 يلولا ظفح نوكيف ذئنيحو «ءاّدودرم ناك كلذ فلاخ نإف ءايبنألا تاوبن ىلع

 نمع ركذي "”يرهزلا ناك امك ةنسلا نأ بير الو «ةنسلاو باتكلا ةعباتمب
 ماصتعالا نولوقي انئاملع نم ىضم نم ناك :لاق نينمؤملا فلس نم ىضم

 اهنع فلخت نمو ءاجن اهبكر نم «حون ةنيفس ةنسلا :كلام لاقو «ةاجن ةنسلاب
 206 قرغ

 ةيغبو «55-١١/217:ىواتفلا عومجم :رظناو 5577/5-27577:ىواتفلا عومجم )1١(

 .445 7/١ :داترملا

 هتمامإو هتلالج ىلع قفتم « ظفاحلا هيقفلا «يشرقلا يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم :وه (5؟)

 نبا نم عمجأ طق اًملاع تيأر ام :ثيللا لاق «ةباحصلا نع ىورو ءماشلا لزن ءهناقتإو

 :2٠١8/1١ ظافحلا ةركذت :رظنا .(ه75860١) ةنس يفوت ءهنم اًملع رثكأ الو باهش

 .7757/0 :ريسلاو

 )( الصفدية:١//!ا90؟.



 ةلققلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :ةنسلا لهأ دنع ةثارولا دقن :اًعباس

 :فلسلا دنع ةثارولا حلطصم - ١

 دقع دقف :ءايبنألا اوثرو ءاملعلا :اولاقف ةثارولا حلطصم فلسلا مدختسا

 هلك لوسرلا ةثرو ثيدحلا باحصأ نوك) :مساب اًناونع ''”يدادغبلا بيطخلا
 دوعسم نبا امنيب : كلذ ىلع ةلدألا ركذ مث (ةمكحلا عاونأو ةنسلا نم هفلخ اميف

 ؟ءالؤه عمتجا ام ىلع :لاقف «يبارعأ رم ذإ «هباحصأ نم رفن هعم ءاّموي ةقفاَت

 نب ليضفلا ىأرو ««هنومستقي دللي دمحم ثاريم ىلع» :دوعسم نبا :لاق

 اذكه » :لاقف «ةفخلا ضعب مهب ينعي ثيدحلا باحصأ نم اًموق 2” ضايع

 باحصأ نم الجر تيأر اذإ» :يعفاشلا لاقو ؛« ؟ ءايبنألا ةثرو اي نونوكت

 ." "يح لي يبنلا تيأر ينأكف «ثيدحلا

 ١- ءايبنألل ءاملعلا ةثارو يف ةدراولا ثيداحألل حيحصلا ىنعملا :

 لدت ال اهل ةهباشملا ةلدألا نم اهريغو «4 ءايبنألا ةثرو ءاملعلا ١ : ثيدح

 ءايلوألاو خويشلا سيدقت ةيفوصلا دنع ينعت يتلاو «.فيرشتلا ةبترم درجم ىلع
 ةثارو يه ةثارولا نم دوصقملا لب ءراسفتسا وأ دقنب مهلاوقأل ضرعتلا مدعو

 لاق «هغيلبتو ملعلا نايب نم دبالف «ةرباصملاو ةدهاجملاو غيلبتلاو فيلكتلا

 وه ثيح نم هنم دب ال هقح يف نايبلاف يبنلا ثراو ملاعلا نأ كلذو » : يبطاشلا

 : نارمأ كلذ ىلع ليلدلاو «ملاع

 نيخرؤملا ظافحلا دحأ «فيناصتلا بحاص «يدادغبلا تباث نب ىلع نب دمحأ :وه )١(

 :رظنا .(ه477) ةنس اهب يفوتو دادغبل عجر مث «ماشلا دالبب ماقأ مث «دادغبب أشن «نيمدقملا

 51/١”« والأعلام:١/ ١7/7. /8١:ريسلا

 يراخبلا هل جرخأ «ةقث «دباعلا دهازلا «يميمتلا رشب نب دوعسم نب ضايع نب ليضفلا :وه (؟)

 تارذشو ١558 :ص بيذهتلا بيرقت :رظنأ .(ه141١/) ةنس يفوت ءامهريغو ملسمو

 ١١/١". :بهذلا

 .1-55؟6 :يدادغبلا بيطخلل ثيدحلا باحصأ فرش (9)



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا ةلقكلا

 «تباث حيحص ىنعم وهو «ءايبنآلا ةثرو ءاملعلا نوك نم تبث ام :امهدحأ

 ىلع اًضرف نايبلا ناك اذإو «نايبلا يف ةثوروم ماقم همايق اًنراو هنوك نم مزليو

 .اضيأ ثراولا ىلع اًضرف نوكي نأ مزل «ثوروملا

 َّنإ##» :لاق دقف «ءاملعلا ىلإ ةبسنلاب ب كلذ ىلع ةلدألا نم ءاج ام : يناثلاو

 َكِيَلْوأ بتكلا ىف نياّئلِل ةككيَب اَم ٍدَعَب نم ئَدطَأَو تيل نم انْلَرنَأ آم َنوُسْكَم َنبِذَل

 0 [59١:ةرقبلا ةروس] 4«َتْوِجلل ْمُهنَعْليَو 0 يعلي

 نأ هيلع بجي «سانلل ةودق و دشرم و غلبمك يبنلا ةفيظو ىلإ ريشي وهف

 نم يتوأ ام لكب اهليبس يف دهاجي و «هريغ هلمحتي ال ام هتوعد ليبس يف لمحتي
 ملف «ليئارسإ ينب ءايبنأ ةفيظو تناك طبضلاب هذهو «ةوبنلا ةثارو يه هذه «ةوق

 ةلاسرل نيغلبم و جهنملل نيددجم اوناك امنإ و ةديدج ةلاسرب مهنم دحأ تأي

 .اهسفن اقتل ىسوم

 نع اوبجتحي نأ ال «ملعلا يوذ قتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا يه هذهو

 هلوق مهفي انه نمو «ةيملعلا باقلالاو تاجردلا ليصحتب اوفتكي وأ سانل

 اًيريرقت اّلوق سيل 0118: رطاف ةروس] أولم ودابِع نم هلأ ىشْح 2 اَنإ © : ىلاعت

 تاعبت نم نوكت نأ بجي ةيشخلا نأ ديكأتل امنإو ءهَّللا نوشخي ءاملعلا لك نأب

 .حودمم مولعلا لصح نم لك سيلو نو هللا يشخ نم ملاعلا امنإ و ملعلا

 نم اَنْلرَأ آم ام َنوُمْْكَي َنِبِلأ نإ : ىلاعت لاق «مهنم ةفئاط مذب صوصنلا تءاج دقف

 4« تويدللا ميمعْيَو هللا مكْيعْلَي َكبِلْوَأ يتِكْلا يف سيادي ةككيَب ام دعب اره ئَدَأَو تيل

 بّتكلا ّنِم ُهَّنَأ َلّرَنَأ 1م َنوُمْتْكَي ترِذلأ َّنإ 8# : ىلاعت هلوقو «[54١:ةرقبلا ةروس]

 موي ُهَّلَأ ُمُهُمْلَحُي اَلَو َراَنلأ اَلِإ رهِنوطُب يف َتوُعْأَي اَم َكِيَلَْأ اللف ان ءوي نورتي

 ملعلا لماح فصوو 21174 :ةرقبلا ةروس] 4مل ُباَذَع ْمُهَلَو ميكر الو َةَماِيَقْلَ

 ) )1١:تاقفاوملا “#/١١".



 ةلقنلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اهنم يعي ال و ملعلا بتك هرهظ ىلع لمحي يذلا رامحلا ةفصب لمعي ال يذلا

 ْلِمْحَع ٍراَمِحْلا ٍلَمَمْك اًهوُنِمحي ْمَل من دولا أوُنَيُح َنيِدَلا ُلَبَم» .: ىلاعت لاق ءاًئيش
 .هتاعبت لمحتو هاضتقمب لمعلا يه ملعلا نم ةياغلاف «[0 :ةعمجلا ةروس]  اَراَفْسأ

 لك يف هتعاط بجي وأ ءاّموصعم ىيلولا وأ ملاعلا نوكي نأ ثرإلا نم سيلو

 يوس نم ناك لب » :لاقف ةلأسملا هذه باوج ىف ةيميت نبا ىصقتسا دقو «ءيش

 لك يف لسرلاو ءايبنألا يوس نم ةعاط بجت الو «كرتيو هلوق نم ذخؤي ءايبنألا

 هب ربخيو هب رمأي ام لك يف هب ناميإلاو هعابتا قلخلا يلع بجي الو «لوقي ام
 هئارظن نم هريغ هفلاخ اذإ لب «ءايبنألا فالخب ءارفك كلذ يف هتفلاخم نوكت الو

 هعبات ةنسلاو باتكلاب هبشأ ناك امهيأو ءامهيلوق يف رظنلا دهتجملا يلع بجو

 ٌمعَرَتل نإ كنه سأل لوو لوس اوهيلوأو هلل اخيط أونما َندَلأ اياكي» : ىلاعت لاق امك
 . أ. 3 ىمك#ا أ

 ل

 «هليِوأَت ُنَسَحَأو ْيَح َكِلَذ رجلا وَوِلاَو هلأ َنوُنمْوُم مك نإ ٍلوُسَرلاَو هلأ لإ هودرك ِءَْش يف

 ال موصعملا ذإ ؛لوسرلا يلإو هللا يلإ درلاب عزانتلا دنع رمأف «[05 :ءاسنلا ةروسن

 ...اًمح الإ لوقي

 ام ةحص ىلع ليلد ركذ ريغ نم هلوقي ام لك يف لئاقلا عابتا بوجو امأ

 هل الإ حلصت ال يتلا لوسرلا ةبترم يه ةبترملا هذه لب «حيحصب سيلف لوقي

 ال مث مهنتي رجس امه كوس ٌّقح توُبمْوُي ال َكْيَرَو الفل : يلاعت لاق امك

 لاثمأو ...[10 :ءاسنلا ةروس] #«اَميِلْمَش أوَمْلَسُيَو َتِيَصَف اَنِش اجرح مهِسْفنَأ فاوذجت

 ةواقشو «مهعاطأو مهعبتاو لسرلاب نمآ نم ةداعس هيف نيب «ريثك نآرقلا يف هذه

 .مهاصع لب «مهعبتي ملو مهب نمؤي مل نم
 مكح كلذ همكح ناكل هنع يهنيو هب رمأي اميف اًموصعم لوسرلا ريغ ناك ولف

 ثعبي مل نم فالخب «ءمهيلإ لوسر قلخلا يلإ ثوعبملا يبنلاو «لوسرلا

 ريغ رمأ يلوأو «خيشو «ملاعو «مامإ نم ؛قلخلل ايهان اًرمآ ناك نمف ؛مهيلإ
 «كلذ يف لوسرلا ةلزنمب ناك ءاموصعم ناكو «مهريغ وأ تيبلا لهأ نم ءالؤه



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا 1

 نولتاقلا هلوقي امك «رانلا هل تبجو هاصع نمو «ةنجلا هل تبجو هعاطأ نم ناكو

 نوكي هاصع نمو ءاًئمؤم نوكي هعاطأ نم لب «ةمئألا نم هريغ وأ يلع ةمصعب

 ال ١ : لكك يبنلا لوق ذئتيح حصي الف «ليئارسإ ينب ءايبنأك ءالؤه ناكو ءاّرفاك

 .2 يدعب يبن

 اوثروي مل ءايبنألا نإ «ءايبنألا ةثرو ءاملعلا » :لاق هنأ هك هنع نئسلا يفو

 ةياغف ءارفاو ظحب ذخأ دقف هذخأ نمف ملعلا اوثرو امنإ اًرانيد الو اًمهرد

 تبث دقف اضيأو ءايبنأ ةثرو اونوكي نأ ةمآلا هذه نم هريغو ةمئألا نم ءاملعلا

 : اهربع ايؤر ليوأت يف قيدصلل لاق ِةْكَي يبنلا نأ عامجإلاو ةحيحصلا صوصتنلاب

 هَّللا تعطأ ام ىنوعيطأ » :قيدصلا لاقو «''”«اضعب تأطخأو ءاضعب تبصأ )

 وبأ هل لاقف لجر ىلع ةرم بضغو «'') مكيلع يل ةعاط الف هللا تيصع اذإف

 تناك ام :لاقف .معن :لاق !؟اًلعاف تنكأ :هل لاقف هقنع برضأ ىنعد » :ةدرب

 «لتق ابن بس نم نأ ىلع ةمئألا قفتا اذهلو . "00في هّللا لوسر دعب دحأل

 لاوقأ نع عجريف ءهذه لثمب عضاوم يف هسفن يلع رقي ناك باطخلا نب رمع

 ىتح ةنسلا ضعب نع ةباحصلا لأسيو «لاق ام فالخ ىف قحلا هل نيبت اذإ ةريثك

 وأ قحلا باصأ رمع يردي ام هّللاو » : عضاوم يف لوقيو « مهنم اهديفتسي

 ىف تسث لقف اذه عم و ءاأطخأ لجرو «تباصأ ةأرما» : لوقيو 2( هأطخأ

 نكي نإف «نوثدحم مكلبق ممألا يف ناك دق » :لاق هنأ ِةكَي ىبنلا نع نيحيحصلا

 .«رمعف دحأ ىتمأ يف

 .1779:ح يراخبلا حيحص )1١(

 ةيادبلا : رظنا .حيحص هدانسإ :ريثك نبا لاقو 25717 /7:ةريسلا يف قاحسإ نبا هجرخأ (؟)

 .7 58/6 : ريثك نبال ةياهنلاو

 ١97. 7/6 : يراخبلل ريبكلا خيراتلا ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 للا نإ :لاقو «ل'6« رمع مكيف ثعبل مكيف ثعبأ مل ول* : يذمرتلا يفو

 برض يذلا مهلملا ثدحملا ناك اذإف «' )( هبلقو رمع ناسل ىلع قحلا برض

 ءموصعمب سيل هنأب هسفن يلع دهشي ةلزنملا هذهب هبلقو هناسل يلع قحلا هّللا

 ."70 !؟هتلزنم اوغلبي مل نيذلا مهريغو ةباحصلا نم هريغب فيكف

 : ءايبنألا ةثرو مه ٍةِككَك دمحم ةعيرشب ءاملعلا -

 مه ِلَو دمحم ةمأ نم فنص نع ملكتي صنلا نإف صنلا ةحص ضرف ىلعو
 ةلزنم ءاملعلا ةلزنمو «ةيلذاشلا لوقت امك (ءايلوألا) درجم ال «هتعيرشب ءاملعلا

 صتخا امك «ناميإلل مهادهف بحأ نم هقلخ نم صتخا ىلاعت هّللا نإف «ةعيفر

 مههقفو «ةمكحلاو باتكلا مهملعف مهيلع لضفتف بحأ نم نينمؤملا رئاس نم
 نامز لك يف كلذو «نينمؤملا رئاس ىلع مهلضفو «ليوأتلا مهملعو «نيدلا يف

 ؛لطابلا نم قحلاو «مارحلا نم لالحلا فرعي مهب «ملعلاب مهعفر «ناوأو

 يف ءاملعلا لضف ىلاعت هللا ركذ دقلو «حيبقلا نم نسحلاو «عفانلا نم راضلاو

 ([78 : رطاف ةروس] وكمل هداَبِع نم هلأ ىتُ امّنإ »8 : ىلاعت لاقف «ةريثك تايآ

 اوثماَ َنيِذلأ هنأ مَقْرَيِط :ىلاعت لاقو «ىلاعت هَّلل ةيشخ مهرثكأو سانلا دشأ مهف

 (باطخلا نب رمع ناكل يبن يدعب ناك ول »:ظفلب وه يذمرتلا ىف يذلا ثيدحلا )1١(

 هنسحو 2170 /0 : ريدقلا ضيف :رظنا «يبهذلا هرقأو حيحص : مكاحلا لاق «85 000: حا

 ثعبأ مل ول ١ :ةيميت نبا هقاس يذلا ظفللا امأو 2771 :ح ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا

 :يقارعلا ظفاحلا لاق «يذمرتلا هجرخي مل ءعوضوم ثيدح وهف « رمع مكيف ثعبل مكيف

 ءركنم وهو ةريره يبأ ثيدح نم سودرفلا دنسم يف يمليدلا روصنم وبأ هجرخأ

 هاور « باطخلا نب رمع ناكل يبن يدعب ناك ول ١:رماع نب ةبقع ثيدح نم فورعملاو

 لاقو «770 /0 : ريدقلا ضيفو 21١4 /7 :ءايحإلا ثيداحأ جيرخت :رظنا ءهنسحو يذمرتلا

 .775:ص بلاطملا ىنسأ يف هنع هركذ ء«عوضوم : رجح نبا

 دنسمو 2117: م هجام نبا نئسو ؛٠4 57: يذمرتلا نئسو «5955 :حدواد يبأ نئس (50)

 .5075:م ةاكشملا يف ينابلألا هححصو 2517755 :ح دمحأ مامإلا

 ١7١-175. /”ه :ىواتفلا عومجم 6(*)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا ةلاقكلا

 سانلا عفرأ مهنأب نايب اذهو ١1١[« : ةلداجملا ةروس]  ٍتنحَرَد َْلعْلا أوتو َنيذْلأَو 3 دل

 طْسِقْلاِب اًمياَت وللا اولؤأو ةكيتلملاو وه الإ هلا / ْمَنَأ هلأ دهّسإ» : ىلاعت لاقو « ةلزنم
 - تا ظ

 يي بد را

 مهتداهش نأ ىلاعت هّللا نيبف ١8[« :نارمع لآ ةروس] * ربكحمحلا ديما ره الإ هلإ آل

 .ةكئالملا ةداهش مث هتداهش دعب ةثلاثلا يه

 :اهنمف ثيداحألا امأو

 بلطي اًميرط كلس نم » :لوقي لي ِهَّللا لوسر تعمس لاق ءادردلا يبأ نع

 اًضر اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإو «ةنجلا قرط نم اًقيرط هب هللا كلس اًملع هيف
 «ضرألا يف نمو تاوامسلا يف نم هل رفغتسيل ملاعلا نإو ءملعلا بلاطل

 ردبلا ةليل رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف نإو «ءاملا فوج يف ناتيحلاو

 الو اًرانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو «ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإو «بكاوكلا رئاس ىلع

 ."'"« رفاو ظحب ذخأ هذخأ نمف ملعلا اوثرو ءاّمهرد

 « ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ :هلوقو » :ثيدحلا اذه حرش يف ميقلا نبا لاق

 ريخ مهتثروف هللا قلخ ريخ ءايبنألا نإف «ملعلا لهأل بقانملا مظعأ نم اذه

 نيذلا مه ذإ ؛هتثرو ىلإ هثاريم لقتني ثوروم لك ناك املو «مهدعب قلخلا

 ام غيلبت يف مهماقم موقي نم لسرلا دعب نكي ملو .هدعب نم هماقم نوموقي
 مهنأ ىلع هيبنت اذه يفو «مهثاريمب سانلا قحأ اوناك «ءاملعلا الإ هب اولسرأ

 اذهو «ثوروملا ىلإ سانلا برقأل نوكي امنإ ثاريملا نإف «مهيلإ سانلا برقأ

 هَّللاو «ةوبنلا ثاريم يف وه كلذكف «مهردلاو رانيدلا ثاريم يف تباث هنأ امك

 .ءاشي نم هتمحرب صتخي

 مهريفوتو مهزيزعتو مهمارتحاو مهتعاطب ةمألل رمأو داشرإ اًضيأ هيفو

 .مهيف مهؤافلخو ةمألا ىلع مهقوقح ضعب هذه نم ةثرو مهنإف «مهلالجإو

 هححبصو 2777: ح هجام نبا نئسو 277487 :ح يذمرتلا نئسو «5141”7:ح دواد يبأ ننس )1١(

 .17917:ح عماجلا حيحص يف ينابلألا



 ظ ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تباث وه امك «نيدلل فانم مهضغبو «نيدلا نم مهتبحم نأ ىلع هيبنت هيفو

 يف وه امك هلل ةبراحمو ةاداعم مهتبراحمو مهتاداعم كلذكو ءمهثورومل

 ىلع ءاملعلل هيبنت هيفو «لج و زع هلل ءايلوأ تاداس ءايبنألا ةثروو ...مهتوروم

 ةءاسإ ةلباقمو «لامتحالاو ربصلا نم غيلبتلا يف مهتقيرطو ءايبنألا ىده كولس

 «قرطلا نسحأب هللا ىلإ مهبالجتساو ء«مهب قفرلاو ناسحإلاب مهيلإ سانلا
 ثاريملا اذه نم مهبيصن هل لصحي كلذب هنإف ءمهل ةحيصنلا نم نكمي ام لذبو

 ."'”( هرطخ ليلجلا «هردق ميظعلا

 نم ءاملعلا مساب قحأ ركفلاو ةضايرلاو فوصتلاب نيلغتشملا نأب لاقي الو

 نم رثكأ ةيادهلاو حتفلا مهل لصحي هنأو «ثيدحلاو هقفلاب نيلغتشملا

 نيلغتشملا نأ يف ةمكحلا ام : ةيميت نبا لئس دقو «ثيدحلاو هقفلاب نيلغتشملا

 تافوشكلا نم مهيلع حتفي ههبشأ امو سفنلا ةدهاجمو ةضايرلاو ركفلاو ركذلاب

 ام - مهضعب لهجو «مهملع ةلق عم - لاوحألا نم كلذ ىوس امو تاماركلاو

 ؟هسردو ملعلاب نيلغتشملا ىلع حتفي ال

 اوتوأ نيذلا نم ةجرد عفرأ ناميإلاو ملعلا يتوأ يذلا نأ بير ال » : باجأف

 لد يذلا حودمملا ملعلاو «ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد امك ءطقف ناميإلا

 نإ » :ِةِلكَك يبنلا لاق امك «ءايبنألا هتثرو يذلا ملعلا وه ةنسلاو باتكلا هيلع

 «ملعلا اوثرو امنإو ءاٌرانيد الو اًمهرد اوثروي مل ءايبنألا نإ ؛ ءايبنألا ةثرو ءاملعلا

 .( رفاو ظحب ذخأ هذخأ نمف

 يفو «كلذ عبتي امو :هتافصو هئامسأو هّللاب ملع :ماسقأ ةثالث ملعلا اذهو

 : يناثلا مسقلاو ءامهوحنو «يسركلا ةيآو «صالخالا ةروس هللا لزنأ هلثم

 رومألا نم نوكي امو «ةيضاملا رومألا نم ناك امم هب هللا ربخأ امب ملعلا

 ) )1١راد حاتفم السعادة:١/11.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ظ هلق

 تايآ هَّللا لزنأ اذه لثم يفو «ةرضاحلا رومألا نم نئاك وه امو «ةلبقتسملا

 : ثلاثلا مسقلاو «كلذ و حنو «رانلاو ةنجلا ةفصو ديعولاو ءدعولاو ء«صصقلا

 للاب ناميإلا نم حراوجلاو بولقلاب ةقلعتملا رومألا نم هب هَّللا رمأ امب ملعلا

 هيف جردني ملعلا اذه و ءاهلامعأو حراوجلا لاوقأو اهلاوحأو بولقلا فراعم نم

 لاعفألاو لاوقألاب ملعلا هيف جردنيو مالسإلا دعاوقو ناميإلا لوصأب ملعلا

 ماكحأب ملعلا نم ءاهقفلا بتك يف دجو ام هيف جردني ملعلا اذهو ؛ةرهاظلا

 نأ امك «نيدلا ملع نم ءزج نم ءزج نم ءزج كلذ نإف «ةرهاظلا لاعفألا

 رومألا ملع نم ءزج نم ءزج نم ءزج افصلا لهأل نوكت يتلا تافشاكملا

 يف اًفرصت وأ اًفوشك ثروأ لمع لك سيل هنأ وهو رخآ لصأ انههو ...ةينوكلا
 فشكلا نإف ءاًقرصتو اًمشك ثروي ال يذلا لمعلا نم لضفأ نوكي نوكلا

 ةايحلا عاتم نم ناك الإو هللا نيد ىلع هب ناعتسي امم نكي مل نإ فرصتلاو

 لصحي مل نإو «باتكلا لهأو نيكرشملا نم رافكلل كلذ لصحي دقو ءايندلا

 ."'"(رانلا باحصأ كئلوأو «ةنجلا لهأ مه نيذلا ناميإلا لهأل

 نايب ثيدحلا اذه يف » :ءادردلا يبأ ثيدح حرش ىف "”هتاح وبأ لاقو

 يبنلا ملع نوملعي نيذلا مه ءانركذ يذلا لضفلا مهل نيذلا ءاملعلا نأ حضاو

 .«ءايبنألا ةثرو ءاملعلا » :لوقي هارت الأ «مولعلا رئاس نم هريغ نود كك

 مل اهتفرعم نع ىرعت نمف «هتنس ِةِكَي انيبن ملعو «ملعلا الإ اوثروي مل ءايبنألاو

 ."7( ءايبنألا ةثرو نم نكي

 .80:-١١/5906:ىواتفلا عومجم (1)

 يراخبلا نارقأ نم «ةقث ظفاح «متاح وبأ ,يلظنحلا رذنملا نب سيردإ نب دمحم :وه (؟)

 :هتمجرت يف رظنا .ه؟1/7 ةنس تام ءرصمو ماشلاو قارعلا يف ملعلا بلطل لحر «ملسمو

 ١٠١5. :ص ةفرطتسملا ةلاسرلا 27١/94 بيذهتلا بيذهت «585 ١/ : ةلبانحلا تاقبط

 .١ا١/1:نابح نبا حيحص ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ملو كلذ ريغ وأ ةدهاجم وأ ةدابع نم نيدلا نم ءيشل بستنا نم لك سيلو

 يوونلا كلذ ىفن دقو ءهيلع يبنلا ةثارو ةظفل قالطإ حصي ملعلا ىلإ بستني
 فصوي الو ءءايبنالا ةثرو ءاملعلا نألو » :دباعلاو ملاعلا نيب هتنراقم دنع لاقف
 ف كلذب نودبعتملا

 : ةثارولا يف ةدراولا ثيداحألا - 4

 : ةنيابتم تاجردو ةفلتخم ظافلأب تءاج بابلا يف ةدراولا ثيداحألا

 .هتحص يف فلتخم ثيدح وهو «؛ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» :ثيدح ١-

 ىفاب امأو "7بابلا ىف ةجح ىروقأ وهو «نسح ثيدح هنأ هلاوحأ لضفأو

 : اهثمو .اهل لصأ ال ةلطاب ثيداحأ ىهف ثيداحألا

 ."”هل لصأ ال ثيدح وهو .« ليئارسإ ينب ءايبنأك يتمأ ءاملع :  ثيدح -؟

 نمف «ءايبنألا ةثرو مهنإف ءاملعلا اومركأ» :اًعوفرم رباج ثيدح -

 )١( المجموع:1١/١.

 )؟(  ءاًعوفرم هب ءادردلا يبأ نع نورخآو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور» :يواخسلا لاق

 نابح نبا هححصو «ثيدحلا ملعلا اوثرو امنإ اًمهرد الو اًرانيد اوثروي مل ءايبنألا نإ :ةدايزب

 هل نكل .هدنس يف بارطضالاب مهريغ هفعضو «يناتكلا ةزمح هنسحو امهريغو مكاحلاو

 ةنسحلا دصاقملا « الصأ ثيدحلل نأ اهب فرعي قرط هل انخيش لاق اذلو ءاهب ىوقتي دهاوش
 برطضم وهو «للعلا يف ينطقرادلا هفعض » :ريبحلا صيخلتلا يف لاقو 27517: ص

 يف ريبحلا صيخلتلا « دانسإ ريغب هحيحص ىف يراخبلا هركذ دقو «يرذنملا هلاق دانسالا

 «نسح » :ءادردلا يبأ ثيدح نع ينابلألا لاقو 2597/4 :ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت

 بيغرتلا حيحصو «١/547:حيباصملا ةاكشم «هريغل نسح :لاق رخآ عضوم ىفو

 .ل١٠ :ح بيهرتلاو

 : مهضعب داز «هل لصأ ال هنإ : يشكرزلاو يريمدلا هلبق نمو انخيش لاق » :يواخسلا لاق 9*2

 نأ نآرقلا ةلمح داك » نآرقلا ةلمح اومركأ :يف ىضم دقو «ربتعم باتك يف فرعي الو

 فيعض دنسب فيفعلا ملاعلا لضف يف ميعن يبألو 2« مهيلإ ىحوي ال مهنأ الإ «ءايبنأ اونوكي
 ةنسحلا دصاقملا 44 داهجلاو ملعلا لهأ ةوبنلا ةجرد نم سانلا برقأ » :هعفر سابع نبا رع

 .185:ص يناكوشلل دئاوفلاو «7147:ص ةعوفرملا رارسألا :رظناو 2757: ص



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا كلل

 )01( : سَ ِع 5 ِع

 يفو عءايبنألا ءاملخ ايندلا يف ملعلا ةلمح » :اعوفرم رمع نبا ثيدح -8

 ."7( ءادهشلا نم ةرخآلا

 . 076 ايبن سلاج امنأكف املاع سلاج نم » : ثيدح -6

 106 هتمأ يف يبنلاك هموق يف خيشلا ١ :ثيدح -5

 هنيبف مالسإلا هب ىيحيل ملعلا بلطي وهو توملا هءاج نم » : ثيدح -ا/

 ." 50 ةنجلا يف ةدحاو ةجرد نييبنلا نيبو

 ناتيحلا مهل رفغتست و ءامسلا لهأ مهبحي ءايبنألا ةثرو ءاملعلا ١ : ثيدح -/

 .©0(ةمايقلا موي ىلإ اوتام اذإ رحبلا يف
65 © © 

 ثيدحلا ركنم ةوجح نب كاحضلا : يدع نبا لاق «حصي ال ثيدح اذه » :يزوجلا نبا لاق (1)

 «هب جاجتحالا زوجي ال نابح نبا لاقو ءادانسإ وأ انتم امإ ءريكانم هتاياور «تاقثلا نع

 :مح ةفيعضلا ةلسلسلا «عوضوم » :ينابلألا لاقو ءال4 ١/ :«١8:ح ةيهانتملا للعلا

 ظ ١. 94/57 ا/4

 دانسإلا اذهب يماطسبلا نع الإ هبتكأ مل ءاّدج ركنم اذه بيطخلا لاق » :يزوجلا نبا لاق (؟)

 ./84 ١/ «85 :ح ةيهانتملا للعلا :رظنا .2« تباثب سيلو

 .7 577/7 : ءافخلا فشك :رظنا .« عوفرملا يف هفرعأ ال دصاقملا يف لاق » : ينولجعلا لاق 0 ()

 .7 51 /7 :ءافخلا فشك :رظنا «عوضوم » :ينولجعلا لاق (4)

 .ظفللا اذهل ةهباشم اًظافلأ دروأو « اًلسرم هعفر نسحلا نع يمرادلا هاور ١ :ينولجعلا لاق (5)

 .7 59 /؟ : ءافخلا فشك :رظنا

 ."889 :ح عماجلا فيعض :رظنا « فيعض وهو «سنأ نع راجنلا نبا » :ينابلألا لاق ()



 : عبارلا ثحبملا

 ةمارحلا ُِق مهتديفع

 سانلا فانصأو «ةيلذاشلا دنع ةماركلا :لوألا بلطملا و

 .اهب ناميإلا هاجت
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 ّئلج ١ يرصد ىع
 ىسئمورد) يدا نسكس)

 وهده ونحب تا جا دج

 201 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .اهماسقأو :ةيلذاشلا دنع ةماركلا :لوألا بلطملا

 :ةيلذاشلا دنع ةماركلا :الوأ

 :ةماركلا فيرعت - ١

 نورقم «يلولا دي ىلع ةداعلل قراخ رمأ روهظ :ةماركلا ١ :يوانملا لاق

 ."'02ةوبن ىوعد الب «نافرعلاو ةعاطلاب

 :ةماركلا ةدئاف -؟

 كلذلو «ةريثك دئاقع تابثال ءايلوألا تامارك ةديقع ةيلذاشلا تلغتسا

 : ةيعرشلا ةلدألا ىوقأ نم اهوربتعا

 : ةنسلا لهأ اهيف اوفلاخ يتلا ةيعدبلا دئاقعلاو «ةينطابلا مولعلا تابثإ :الوأ

 فوصتلا بهذم اهيلع موقي يتلا ةيفوصلا قئاقحلاو ةينطابلا مولعلا لك
 يتلا ةينطابلا ةيندللا مولعلا كلت مهل تلصح امف «ةيونعملا ةماركلا ىلع ةمئاق

 هللا نم ةيونعم ةمارك لوصح مهمعز ببسب الإ ءاملعلا عم مهفالخ يف تببست

 مهنأل «مهل قلخلا ةفلاخمب ةربع ال اذلو «سانلا رئاس نع اهب اودرفت ىلاعت

 انإ) :يلذاشلا لوقي اذلو «ةيرسلا مهتديقع هذه «ةينطابلا ةماركلاب اوصتخا

 :اًضيأ لاقو «'"02ناهربلاو ليلدلا نع كلذ انانغأف «ناميإلا رصب رظننل
 هيلع ترهظأ نميف هللا لضفب ةفرعمو «ةنملا يف كشلا ةلزلزل ةعفاد ةماركلا

 .ءايلوألا ليلد ةماركلا نأ اوربتعاو 2 "”: هناحبس هللا عم ةماقتسالاب هل ةدهاشو

 قيرط نم :ماسقأ ةثالث ىلع مسقني ليلدلا » :يلذاشلا لاق :ءاملعلا ليلد لقعلاو

 نييبنلاب صاخ ثلاثلا اذهو ءرسلا قيرط نمو «ةماركلا قيرط نمو «لقعلا

 .0 /١١:ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا 000

 م4 : ص نئملا فئاطل 64ه

 ١٠١. 7 :ص نئملا فئاطل )9( 



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2014

 «ءاملعلل لقعلا ليلدو «نيبرقملا هّللا ءايلوأل ةماركلا ليلدو «نيقيدصلا ضعبو
 نيع قيرط نم هجو :نيهجو ىلع يتأت ِهَّللا نم ةفرعملا :ءامكحلا ضعب لاقو
 ,0©(20دوهجملا لذب قيرط نم هجوو ”ووجلا

 : يلولا ةفرعمل اًرايعم اهرابتعاو «قراوخلا ىلع ديدشلا صرحلا :اًينا

 لوقلا نيب اًبراضت دجي ىرخألا قرطلاو «ةيلذاشلا ةقيرطلا بتك أرقي نم

 نأب جرخل مهصوصن ضعب ىلع دئاقعلا ضعب يف رصتقا هنأ ولف «قيبطتلاو
 يفو مهتايح يف ةيلمعلا مهتاقيبطتو مهلاعفأ ىلإ رظن اذإ هنكل «قحلا وه مهلوق
 لهف «ةماركلا ةلأسم كلذ نمو «لوقلل لمعلا ةفلاخمب مدطصي هنإف مهبتك

 .؟هيدي ىلع رهظت مل نمم لضفأ هنأو ءهتيالو ين لجرلا ىلع اهروهظ

 يف ةحيرص ةيلذاشلا ةقيرطلا خويشل اًصضوصن دجن انأ :كلذ ىلع باوجلاو
 يلولا نوكي دق هنأ ىلع ةعمجم ةفئاطلا » : هللا ءطع نبا لوقك قحلا بهذملا

 يف ترهظ امنإ تامركلا نأب نوفرتعي مهو «'”2هل ةداعلا قرخت مل نإو اّيلو

 .مهصقن دسل «ةماركلا ىلإ مهتجاحو مهتبترم ةلقل نيرخأتملا

 عم قفاوتت ىرخأ ةبوجأ دجن لب «اليوط رمتسي ال مهنم باوجلا اذه نكل

 نمو «ةيالولا ةحصل اًرايعم اهرابتعاو ةماركلا سيدقت يف روهشملا مهجهنم

 ةماركلا روهظ وهو صقن هيف هجو :نيهجو ىلع ةماركلا روهظ نأ : مهتبوجأ

 خويش لكو «هريغل يلولا يف اهروهظ وهو لامك هيف هجوو ءهسفن يف يلولل

 :هجولا اذه لهأ نم ةقيرطلا

 ةراتو «هسفن يف يلولل رهظت ةرات ةماركلا نأ ملعاو » : هللا ءاطع نبا لاق

 .هّللا نم ةبهلاو ةنملا يأ )1١(
 باستكالاو ملعتلا يأ ()

 ١157. رامع ملاس يلعل يلذاشلا نسحلا وبأ ()

 ٠٠١. :ص ننملا فئاطل (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هتيدرفو هللا ةردقب هفيرعت دارملاف :هسفن يف يلولل ترهظ نإف «هريغل هيف رهظت
 ءاهيلع مكاح وه دئاوعلا نأو «بابسألا ىلع فقوتت ال هتردق نأو «هتيدحأو

 نيقيلا فيرعت ةماركلا ةدئاف :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق ...هيلع ةمكاح يه سيل

 «قرتفي ال عمجب «ةيلزألا تافصلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاب ىلاعت هللا نم

 نأ وهو : يناثلا مسقلا ...دحاولا تاذب ةمئاق ةدحاو ةفص اهنأك «ددعتي ال رمأو

 اهدهش يذلا دبعلا كلذ فيرعت كلذب دارملاف «هريغل يلولا يف ةماركلا رهظت

 عجريف اًدحاج نوكي نأ امإ :ةماركلا هيلع ترهظأ يذلا يلولا اذه قيرط ةحصب

 «دبعلا كلذ ةيصوصخ ىف اًكاش وأ «ناميإلا ىلإ دوعيف اًرفاك وأ «فارتعالا ىلإ

 20 ناسحإللا عئادو نم هيف امب هللا كفرعيل هيلع ترهظأف

 يه ةيفوصلا خويش يديأ ىلع عقت يتلا تاماركلا نأ همالك ىنعمو :تلق

 نوفراع نولماك مهنأل مهخويشل نيقيلا ةدايزل تسيل يهف «يناثلا مسقلا نم

 : مهعابتأ عانقإو «مهتقيرط ةحص ىلع لدتل مهيديأ ىلع لصحت امنإو «مهمعزب
 لكو «ءباوصو قح ىلع ةيفوصلا خويش لكف كلذ ىلعو «مهئادعأ حضفو
 ينعت يهف «تاماركلا ركذ ةرثك رس ملعن انه نمو «لالضو لطاب ىلع مهئادعأ

 لاض وهف هيلع دري نم لكو «قح ىلع هتقيرط نإف ةمارك يأ هل ترهظ نم نأ
 .ءيش هيلع رهظي مل نإو «نوتفم

 ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش فغش نم قباسلا مهئاعدا بذك ىلع لدأ الو

 مهقزري نأ مهتيعدأ يف ىلاعت هللا مهلاؤسو «مهيديأ ىلع ةماركلا لوصحب
 :هلوق دينجلا نع يسوطلا لقن امك ءهل تلصح نم لامك ينعي امم ةماركلا

 غضمي نم لثم هلثم ءيش كلذ نم هل نوكي الو تاماركلا يف ملكتي نم )

 رمألا اذهب كلأسأ » :(حتفلا بزح) هبزح :ىيلذاشلا نسحلا وبأ لاق "76 نبتلا

 )١( ص ننملا فئاطل : » 1١8-1١7ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا :رظناو : ١/ 18.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا قللسلا

 نأ :تاياغلا ةياغ هيلإو «ىهتنملاو أدبملا هيلإو ,تادوجوملا لصأ وه يذلا

 ,ىسومل رحبلا ترخس امك هيف نمو «هيف امو ايندلا رحب .رحبلا اذه انل رخست

 حايرلا ترخسو «دوادل ديدحلاو لابجلا ترخسو «ميهاربإل رانلا ترخسو

 «لبج لك يل رخسو ؛«كل وه رحب لك يل رخسو «ناميلسل نجلاو نيطايشلاو

 نجلا نم ناطيش لك يل رخسو .؛حير لك يل رخسو ءديدح لك يل رخسو

 .''"( ءيش لك توكلم هديب نم اي ءيش لك يل رخسو .هسفن يل رخسو «سنإلاو

 قرطلاب ةتباثلا يهو ءةيفوصلا ةيالولا يه مهدنع ةربتعملا ةيالولاف

 ةلالدلل نوكتو » : يوانملا لاق «ةماركلا ليلد اهمظعأ نمو فوصتلاب ةصتخملا

 غابصلا نبا ركذ امل اذل و «''”« هريغ وأ اهبحاص نيقي ةوقل وأ «هلضفو هقدص ىلع

 كلذ ىلع لديو «''”( تاكربو تامارك باحصأ مهلك » :لاق يلذاشلا ذيمالت

 هتيالو ىلع لدتسا شيشم نبا هخيشب هئاقتلا ةيادب نع ثدحت امل يلذاشلا نأ

 هل تيأرو يتريصب ىلع حتف نأ ىلإ اًمايأ هدنع تمقأو ١ :لاقف قراوخلا روهظب

 هل نبا هرجح ىيفو هيدي نيب اًسلاج اًموي تنك ينأ :اهنمف «تاداع قراوخ

 ىمرو دلولا ّيلإ ماقف لاق «مظعألا هللا مسا نع هلأسأ نأ يلابب رطخف «ريغص
 مسا نع خيشلا لاست نأ تدرأ تنأ نسحلا ابأ اي :لاقو ينزهو يقوط يف هديب

 ىرخأ ةمارك ركذ مث « مظعألا هللا مسا تنأ نوكت نأ نأشلا امنإ «مظعألا هللا

 ىلإ لحترا يلع اي» :لاقف اهلك هتايح ليصافت فرع هنأ وهو ءهخيش نع

 دعبو «يلذاشلا كيمسي َنَبَه ِهَّللا نإف «ةلذاشب ىمست اًدلب اهب نكساو ءايقيرفإ
 كلذ دعبو ؛ةنطلسلا لبق نم اهب كيلع ىتؤيو «سنوت ةنيدم ىلإ لقتنت كلذ

 )١( :ص رارسألاةرد 05.

  6٠ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا الصوفية:١/0.

 )*( :ص رارسألاةرد 0"7.



 للنقل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .'!( ةينابطقلا ثرت اهبو «ةيرصملا رايدلا ىلإ لقتنت

 تلغتسا ةيلذاشلا نأ هَّللا ءاطع نبا ةمجرت يف ينازاتفتلا ءافولا وبأ نيب دقو
 نيمجرتملا ضعب لواح دقو » :لاقف «ةلزنملا ولع ىلع ةلالدلل ةماركلا ةلأسم

 انرشأ يتلا كلت ريغ ةيفوصلا هتايح بناوج نم رخآ اًيناج زربي نأ هّللا ءاطع نبال

 هتلزنم ولع ىلع ةلاد اهودعو «هيلإ بسنت ىتلا تاماركلا ضعب اوركذف ءاهيلإ

 نأ :اهنمو كلذ ىلع ةريثك ةلثمأ ركذ مث «''"« هللا ىلإ لصاو لماك يفوصك

 دحأ نأ اهنمو «هربق نم همالك عمسف هللا ءاطع نبا ربق راز مامهلا نب لامكلا

 يفو ماقملا فلخو فاطملا يف هللا ءاطع نبا ىأرف جح هَّللا ءاطع نبا ذيمالت

 قرافي مل هَّللا ءاطع نبا هخيشو جحلا نكامأ لك يفو «ةفرع يفو ىعسملا

 ةيالوب نادقتعي اناك نيصخشلا نيذه نأ ودبي » : ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق ءرصم

 ام معز امنيح امهنم دحاو لك نأ ودبيو ءاطرفم اًداقتعا يردنكسلا هللا ءاطع نبا

 هكاردإ نوكيو «ةصاخ ةينادجو ةلاح يهو ...ةيداع ةيسفن ةلاح يف نكي مل همعز

 ."”( اًيذاك اًكاردإ اهيف

 نيذلا دصقم ناك اذإو ١ : لجرلا ةلزنم نايب يف ةماركلا ةميق اًئيبم لاق مث

 ءاطع نبا ةلزنم اورهظي نأ نيمجرتملا نم ةداعلل ةقراخلا عئاقولا هذه لثم اوور

 اوأطخأ دقف هنأش نم يلعي امم قراوخلا نأ نييناظ «ةيفوصتلا يردنكسلا هّللا
 هذه لثم ركذ نع اوكسمأ نييبقانملا نم ةيفوصلا مجارت باّتك تيلو ...كلذ يف

 وأ «يردنكسلا هللا ءاطع نبا ةايح يف اهتيمهأ راهظإ يف تاغلابملاو قراوخلا

 ىلإ اوءاسأ ام اولعف ولو «نيخسارلا نيققحملا ةيفوصلا نم هريغ ةايح يف

 )١( :ص رارسألاةرد 77-977,.

 )١( هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا ص:59-7١,

 ا : ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبأ ع9 7/8



 ."76 سانلا رظن يف ةيقيقحلا هتروص اوهوش امو «فوصتلا

 اهيلع دامتعالاو ةمارك ةداعلل قراخ رمأ لك رابتعا يف ةلجعلا :اًنلا

 : اهيف ءاج ام لك قيدصتو

 . قراخ لك رابتعا يف عرستلا ةيفوصلا قرطلا لك يف ةرهاظلا تايكولسلا نم

 نأ اولهاجتو «ةيالوو ةمارك هنأ ىلع فورعم ريغ وأ فورعم صخش نم

 ناك يلذاشلاف «تالايخو تامهوت نوكت دق اهنأ وأ «مدآ ينب يوغت دق نيطايشلا

 ءرحلا ديدش موي يف جرخي نأ هرمأو ءرصم ىلإ رفاسي نأ هرمأ ٍةْكَي يبنلا نأ ربخي
 ىلع اًدمتعم هذيمالتل كلذ لوقي يلذاشلا ناكو «ةمارك نيعبس يقاليس هنأو
 .207كلذ

 هنأ ةيفوصلا خويش دحأ نع يناهبنلا فسوي هاكح ام كلذ يف مهصصق نمو

 هلتقأف اًدحأ يدعب يجوزتت ال :اهل لاقو ءركب يهو اهنع تامو ةأرما جوزت

 تجوزتف كي ِهَّللا لوسرب ةصيصخ هده :اهل اولاقف «كلذ يف ءاملعلا تتفتساف

 هنعطو ةليللا كلت خيشلا هءاجف .صخش ىلع اهل اودقعف ءهَّللا ىلع تلكوتو

 ."”(زوجع يهو تتام نأ ىلإ اًركب تيقبو «هتليل نم تامف ةبرحب

 : ةماركلا تابثإ ىلع مهتلدأ -'؟

 ىلع ةنسلاو نآرقلا نم ةلدألا ؟*”(ةيردلا بكاوكلا) هباتك يف يوانملا قاس

 «ةباحصلا يديأ ىلع تلصح يتلا دهاوشلا ركذو ءاهعوقوو ةماركلا زاوج
 ةيلذاشلا نم بابلا اذه يف ةلدألا ىلع ملكت نم مدقأ نمو «ةحيحص ةلدأ يهو

 ) )1١ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا : 75-19/6,

 ١". :ص رارسألاةرد (؟)

 اهنأل ةماركب تسيل يهف اهعوقو حص نإ ةصقلا هذه «584 /١:ءايلوألا تامارك عماج (*)

 نيطايشلا ةنوعمب وهف هتوم نم ثدح امو هللا هلحأ ام ميرحت اهيف نأل ءعرشلل ةفلاخم

 .تيملا مهيلو اومدخ يذلا

 0-١1,. /١:ةيفوصلا ةداسلا مجارت ىف ةيردلا بكاوكلا :رظنا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ثيح «ةيلذاشلا بتكلا ةدمع ربتعي يذلا (نئملا فئاطل) هباتك يف هللا ءاطع نبا

 : لوألا فرطلا :نيفرط يف رصحني تاماركلا يف مالكلا نأ ملعا» :لاق

 ءايلوألا نم ةماركلا روهظ نأ ءافخ الف :زاوجلا امأ «عوقولا :يناثلاو «زاوجلا

 «تابجاولا نم نوكي نأ امإف «تانكمملا نم نكي مل ول هنأل «تانكمملا نم

 نإف «تاليحتسملا نم نوكي نأ لطابو «تاليحتسملا نم نوكي نأ امإو

 ريدقت نم مزلي الو «يلقع لاحم هنم مزل هدوجو ردق ول يذلا وه ليحتسملا
 ءايلوألا ىلع تاماركلا نايرج نوكي نأ لطابو «يلّقع لاحم تاماركلا دوجو

 هل ةداعلا قرخت مل نإو اّيلو يلولا نوكي دق هنأ ىلع ةعمجم ةفئاطلا اذإ ءاّبوجو

 .لقعلا هليحي ال تازئاجلا نم ناك ءيش لكو «تازئاجلا نم نوكي نأ نيعتف

 هب ِهَّللا مركي نأ زئاجف لقن هعوقو مدعب دري ملو لقعلا هليحي ال ام لكو

 .27( هئايلوأ

 ىلع يلولا دصقب ولو «ةنسلا لهأ دنع ةعقاوو ةزئاج يهو » : يوانملا لاقو

 لومشل باوصلا ىلع تازجعملا سنج نمو «هفالخ بلاغلا ناك نإو ء.حصألا

 ةلماشلا ىلاعت هتردق ىلإ دنتسم تانكمملا دوجو نأل كلذو «ةيهلإلا ةردقلا

 نأ بير الو «هلاعفأ يف بجي الو «هتردق ىلع اهنم ءيش عنتمي الف ءاهلكل

 لب ةزئاج يهف «هتاذل لاحم اهعوقو ضرف نم مزلي ال ذإ نكمم رمأ ةماركلا

 ءاطع نبا قاس دقو «'""« يوبنلا ثيدحلاو ينآارقلا صنلا هب قطن امبسح ةعقاو

 تابثال ةلدأ ربتعت يهو «مهتاماركب رارقإلا اهب لصحي هنأ معز اًرومأ هَّللا
 تاماركب ناميإلا كيلع لهست رومأ » : ِهَّللا ءاطع نبا لاق «ةيفوصلا تاماركلا

 : مهيلع اهرثكتست ال نأو مّللا ءايلوأ

 ,.ل5و : ص ننملا فئاطل 010

 .١/5:ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا (؟)
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 ترهظأ يتلا يه ءيش اهيلع ربكي ال يتلا هللا ةردق نأ ملعت نأ :لوألا

 .ريدقلا ةردقل دحج ىلولل ةماركلا دحجف ...يلولا اذه يف ةماركلا

 يذلا دبعلا كلذ ىلع اهراثكتسا ةماركلا راكنإ ببس ناك امبر هنأ : يناثلا

 قيرط قدصب ةداهش هيلع ةماركلا ترهظأ امنإ دبعلا كلذو «هيلإ تفيضأ

 .عوبتملا ردق ميظع ىلإ رظنا نكلو عباتلا ىلإ رظنت الف ...هعوبتم

 نيقيلاو ناميإلا نم هئايلوأل هناحبس هللا هاطعأ يذلا نأ ملعت نأ :ثلاثلا

 بيغ ىلع عالطا نم هتركنأو هتبرغتسا امم مظعأ هل تبثمو «هب قدصم تنأ امم

 ل ءاوهلا يف نا ريط وأ

 : ةماركلا رس - 5

 ةقيقحب ةقلعتم ةفسلفلا هذهو ءاهتقيقحو ةماركلا رس يف ةفسلف ةيلذاشلل

 عاونأ لك نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا دقتعتو «ىلاعت هللا تافصب هبشتلاو «حورلا

 ةميدقلا ةيلصألا حورلا ةردق تحت ةلخاد ةلوقعملا ريغو ةلوقعملا تاماركلا

 : ىلاعت هلوق نمز يف «ءيش اهزجعي الو «ءيش لك ىلع ةرداق ةملاع تناك يتلا

 ةضبقلا نم ةعطق مهدنع اهنأ كلذو 011177 :فارعألا ةروس] 4 تسلم

 رهطت نمف «يتوسانلا ءزجلا ندبلاو «يتوهاللا ءزجلا يهف «ةيهلإلا ةينارونلا

 لك ىلع ةرداق ةملاع نوكتف لماكلا اهلصأل عجرت هحور نإف ءايلوألا نم ناكو

 ىلع الإ ترهظ ام ةيصاخ سفنلل :ليق كلذلو » :ةبيجع نبا لاق : '”ءيش

 اهتأشن لصأ يه ةيصاخلا هذهو «ىلعألا مكبر انأ :لاق ثيح «نوعرف

 ىحور نم هِفإ ٌتْحَفَتَو » : ىلاعت لاق ؛توربجلا ملاع نم تزرب ثيح ءاهزوربو
 ر# رو

 ةهج نم الإ بابلا اهل حتفي مل نكلو «[؟9:رجحلا ةروس] «نيِدِجلَس مل ًاوعَقَف

 )١(  :ص ننملا فئاطل 201٠٠١4-1١ 7786

 ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس : 194.



 كلل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .''7( راقتفالاو لذلاو ةيدوبعلا

 ملعلاو ةوقلا نم هللا تافصب ىلحتي ةجرد ىلإ لصي يلولا نأ ىلإ نوبهذيو
 رس اذهو «ةردق الو اًملع ال ؛«ءيش هزجعي الو «ءيش لك نم نكميف «ةردقلاو

 ىلع ردقي هللا نأل «ءيش لكب هملعو ؛ءيش لك ىلع يلولا ةردق ةعسب مهمزج

 : -اهلامكو ءايلوألا تامارك نع - ةبيجع نبا لاق : "'”*ءيش لك ملعيو ءيش لك

 نطابلا يفو ءاديبع رهاظلا يف اوراصف ؛هفاصوأب مهدمأو مهفاصوأب اوققحتف )

 هذهو «ءءازعأ ءايوقأ ءاينغأ نطابلا يفو «ءالذأ ءافعض ءارقف رهاظلا يف «ءاًرارحأ

 ." 76 ةيسحلا ةماركلا نود ىمظعلا ةماركلا يه

 الو ةروصحم ريغ «ةلماك اهلك هناحبس يرابلا فاصوأ» :اًضيأ لاقو

 اهلك دبعلا فاصوأو ءاهريغو مالكو «ةدارإو «ةردقو «ملع نم ؛ةيهانتم

 هدمأ اذإف «ىهانتت ال يتلا هتافص نم ةفصب هدبع قحلا دمي دقو «ةيهانتم ةريصق

 يقب ولف «هكاسمإ ىلع ردقي ال «لوقعلا هنع زجعت مالكب ملكت مالكلا ةفصب

 ةفصب هدمأ اذإو ...ىلاعت قحلا هتكسي ىتح «همالك دفن ام هلك هرمع ملكتي

 هدمأ اذإو «ءيش لك عمس ؛ عمسلا ةفص هدمأ اذإو «ءيش لك ىلع ردق ةردقلا

 نم دبعلا يف ةنماك فاصوألا هذهو ءاذكهو ...دوجوم لك رصبأ رصبلا ةفصب

 .(1)( ةيبوبرلا رَّسل اًنوص ؛اهدادضأ روهظب تبجتحا «هانعم ثيح

 : ةماركلا بابسأ -ه

 بابسأ نم دب ال تاماركلا اهيلع رهظتف اهلصأل حورلا عجرت ىتح هنأ اومعز
 تررحتو «رادكألا نم ترهطت اذإ حاورألا نأ ملعا » : ةبيجع نبا لاق : كلذل

 ) )1١:ديدملا رحبلا 507/5.

 )«( ةيدهلا روشب :رظنا ص:”2١57 21١594 1885.

 .79987/5 :ديدملا رحبلا ()
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 تايآ نم ةيآ اهبحاص ناك اهريهطت لمكو «راونألا اهيلع تقرشأو «رايغألا نم

 سفنألا وأ ةيساقلا بولقلا هتمه اصعب برض اذإ هللا ججح نم ةجحو هللا

 عبنت نم اهنمف «هب قيلي امب دحاو لك «ةيسدقلا مولعلاب ترجفناو تنال ةيبألا

 تاماركلاب عبنت نم اهنمو «ةيمسرلا مولعلاب عبنت نم اهنمو «ةيبهولا مولعلاب
 لاقو ىلا تاعالطالاو تافشاكملا اهنم عبنت نم اهنمو «تاداعلا قراوخو

 ديازتنو .ةعاطلاب ومثت ةلئاه ىوفو تاقاط حورلل» : ميها ربإ ىكز دمحم

 اًقراخ اًريثأت هتردقو هللا ةوقب اهيف رثؤتو «ناوكألا اهل لعفنتل ىتح ضيفتو

 ءايلوألل ةبسنلابو تازجعم ءايبنألل ةبسنلاب ىمسي دق امم «تافولأملاو تاداعلل

 ,"7( تامارك

 اذإ ندبلا ىلع ةلاّعفلا ةمالعلا حورلا رثأ نع غابدلا زيزعلا دبع ملكت دقو

 اهل ىلاعت هّللا رادقإ نع ةرابع ىهو «نايرسلا ةوق » :اهتافص ىف لاقف تفص

 اهتبحأو تاذلا يف حورلا تنكس اذإو ...اهيف ذوفنلاو «مارجألا قرخ ىلع

 نمو ...حورلا هلعفت ام لعفت تاذلا ريصتف «ةوقلا هذهب اهتدمأ اهعم تبحطصاو

 «باب حتف ريغ نم هايإ مهلوخدو عضوملا يف مهدوجو نم ءايلوآلل عقيام كلذ

 برغملاب الجر مهنم دحاولا عضي ىتح ةوطخلا يشم يف مهل عقي ام كلذ نمو

6 8 ( 
 ." 7( قرشملاب ىرخأو

 كل قرخت فيك » :هّللا ءاطع نبا لاق :دئاوعلا قرخ :بابسألا نمو

 لك دئاوعلا » : ةبيجع نبا لاق «'””«دئاوعلا كسفن نم قرخت مل تنأو دئاوعلا

 ناك ءاوس .هنع اهجورخ بعص ىتح هعم ترمتساو .هتفلأو سفنلا هتدوعت ام

 ١/*١١7. :ديدملا رحبلا (1)

 ١". : ص يضارلا ةمالس ميهاربال ةيناسنالا :رظناو 287: ص ةديقعلا ةصالخت (0)

 ١,. : ص زيربالا 02



 2014 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دئاوع :نيمسق ىلع يهو «لفاونلا ةرثكو لئاضفلا عبتتك ءانارون وأ اًيناملظ

 لكألا ةرثك :ةيسحلا دئاوعلا لاثمف «ةيونعم ةئطاب دئاوعو «ةيسح ةرهاظ

 ةرثكو «بابسألا يف لوخدلاو «سانلا ةطلخو «سابللاو «مونلاو ,برشلاو

 .كلذ ريغو «ةيمسرلا مولعلا وأ «ةيسحلا ةدابعلا يف قارغتسالاو ...مالكلا

 بحو «ةيصوصخلا بلطو «ةسايرلاو هاجلا بح :ةيونعملا دئاوعلا لاثمو

 فوخو قلخلا يف عمطلاو ءايرلاو بجعلاو ربكلاو دسحلاكو «حدملاو ايندلا

 اهدئاوع هسفن نم قرخ نمف «كلذ ريغو ةوسقلاو ةظاظفلاو قزرلا مهو رقفلا

 .ءاوهلا يف ناريطلاك «ةيسحلا دئاوعلا هل تقرخ ةيرهقلا تاضايرلاب ةيسحلا

 نمو «ةيسحلا تاماركلا نم كلذ ريغو «ةوعدلا ذوفنو «ءاملا ىلع يشملاو

 بجح عفرك «ةنطابلا دئاوعلا هل تقرخ ةيونعملا اهدئاوع هسفن نم قرخ

 «نافرعلا قيقحتو «بابلا حتفو «باجحلا فشكو «بولقلا ريهطتو «ةلفغلا

 نم بولطملا وهو «سايكألا دنع ربتعملا وه اذهو «ناسحالا ماقم ىلإ يقرتلاو
 «ةيصوصخ مهل تسيل نمل نوكت دقف ةيسحلا دئاوعلا قرخ امأو «سانلا رث

 ."'"« امهيف هل تقرخ امهنيب عمج نم معن «ةذوعشلا بابرأو ةرحسلاك

 هنإف لفاونلا ةرثكو لئاضفلا عبتت دئاوعلا ةلمج نم ١ : يواقردلا يبرعلا لاق

 قيلي امم دحاو لك اًدحاو اًلمعو اًدحاو اًركذ ديرملا مزلي امنإو بلقلا تتشي
 20ه

 اهلادبإ دئاوعلا قرخف ١ :لاقف دئاوعلا قرخت فيك ةبيجع نبا نيب مث

 سابللا ةرثك ليدبتكو ءرهسلاو عوجلاب مونلاو لكألا ةرثك ليدبتك ءاهدضب
 ةطلخلا ليدبتكو ءاهوحنو تاعقرملاك بايثلا نم نشخ ام وأ «هنم للقتلاب

 «قلخلا نسحب قلخلا ءوسو «تمصلاب مالكلاو «دهزلاب بابسألاو «ةلزعلاب

 )١( ص ةيدهلا روشب رظناو .555 :ص ممهلا ظاقيإ :5١8.

 :ص ممهلا ظاقيإ (؟) 557.



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا 2

 «سانلا دنع ةلزنملا طوقسو لومخلاو لذلاب ةسايرلاو هاجلا بح ليدبتكو

 ةيلحتلاو لئاذرلا نم ةيلختلاب هفاصتاكو ءاهنم رارفلاو اهيف دهزلاب ايندلا بحو

 ىتح «ديري ام ىلع دئاوعلا هل تقرخ رومألا هذهب ديرملا ققحت اذإف «لئاضفلاب
 ."”(هللا رمأب هرمأ نوكيف هَّللا نم نكل ةقفاوم هدنع هللا مساب نوكي

 :ةماركلا ملاع -5

 لايخلا ملاعو ءدسجلا ملاعو «حورلا ملاع :ةثالث ةيلذاشلا دنع ملاوعلا

 نودب قراخ لك هيف عقي يذلا ةماركلا ملاع وه ريخألا ملاعلا اذهو «لاثملاو

 داسجألا يملاع نيب اًطسوتم اًملاع نوتبثي ةيفوصلاو » :يوانملا لاق «دييقت

 هَل َلّثَمَتَف» :ةيآب هل اوسنأتساو «لايخلا ملاعو لاثملا ملاع هنومسي حاورألاو

 ةبعكلل ىلولا ةدهاشم ىلع ةلثمألا برضي ذخأ مث 4117 :ميرم ةروس] يو ارش

 يف يلصي نم نوري اوناك مهنأو ءاّققحم اًفاوط مهب فوطت اهنأو ءرصمب وهو

 ."'"دسجلا ملاعب ديقتت ال يتلا تاياكحلا نم كلذ ريغو ءاوهلا

 :اهردقو ةماركلا دح -ا/

 ةقيرطلا دنع يبنلل ةلصاحلا ةزجعملا نع يلولل ةلصاحلا ةماركلا فلتخت ال

 دبع لاق ؛ءاوسب ءاوس ءايلوألل هلثم لصحي ءايبنألل لصحي ام لكف «ةيلذاشلا
 مركأو «دوادل رخس امو .ةةتكا هكلم يف ناميلس هيطعأ ام لك » : غابدلا زيزعلا

 رخس هّللا نإف هِي يبنلا ةمأ نم فيرصتلا لهأل ةدايزو ِهَّللا هاطعأ اليا ىسيع هب

 ملاوعلا يف ام عيمجو لب ةكئالملاو حيرلاو نيطايشلاو سنإلاو نجلا مهل

 ,"”«ىتوملا ءايحإو «صربألاو همكألا ءاربإ ىلع ةردقلا نم مهنكمو ءاهرسأب

 ناك ام تاماركلا نم ىطعي بوبحملا يلولا » :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 17417-١18. :صص ممهلا ظاقيإ )1١(

 .18-١ا//١:ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا :رظنا ()

 .597:ص زيربإلا "9



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 .00 تازجعملا نم رضخلل

 : ةماركلا راهظإ -8

 نوحدمي ةرمو اهرتس نوحدمي ةرمف «ةبراضتم كلذ يف مهصوصن

 :اهءافخإ

 : ةماركلا ءافخإ حدم :لوألا لوقلا

 نم اهنأل «لضفألا وه ةماركلا ءافخإ نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش لوق رهاظ

 سانلا ةفرعم ىلع صرحلاو ةماركلا راهظإ نإ اولاقو «هنامتك بجي يذلا رسلا
 نم عضاوم يف كلذب اوفرتعا دقو ءصالخإلا مدع ىلع ليلدو «ءايرلا نم اهل
 كتيصوصخب قلخلا ملعي نأ كفارشتسا » : هللا ءاطع نبا لاق امك «مهمالك

 قحلا كصخ اذإ » : ةبيجع نبا لاقو « "76 كتيدوبع يف كقدص مدع ىلع ليلد

 وأ لكوت وأ عرو وأ دهزك : هصاوخ ةيصوصخ نم ةيصوصخب ريقفلا اهيأ ىلاعت

 كتركف تجرختسا وأ «ةيونعم وأ ةيسح ةمارك كيدي ىلع رهظأ وأ ...اضر
 ملعي نأ تينمتو تعلطت :يأ «تفرشتسا مث ةيندل وأ ةيبسك بهاوم وأ اًمكح

 اهب هّللا كصخ يتلا ةيصوصخلا كلت ىلع اوعلطي نأب كتيصوصخب قلخلا
 يف كقدص مدع ىلع ليلدو «كنطاب يف يفخلا ءايرلا دوجو ىلع ليلد كلذف

 ملعب تيفتكال كتيدوبع يف اًقداص تنك ول ذإ ءاهيف بذاك تنأ لب «كتيدوبع

 ريقفلا ىلع بجاولاف .هريغ ةيؤر نع هب تينغتساو .كايإ هتبقارمب تعنقو هللا

 وهف اهرهظأ نإف «هخيش نع الإ اهرتسو اهدحجو اهمتك ةيصوصخب ِهَّللا هصخ اذإ

 ."”(ةمالسلا نامتكلا ىفو ءاكحجبت نوكي دقو ءاّثدحت نوكي دقف «رطخ ىلع

 )١( :ص قارشإلا مكح نيناوق 54.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 014

 :اهراهظإ سم : يناثلا لوقلا

 ىف امأ .ىطقف بلا ىف نيوذدت وه ٠ اننإ ةماركلا 19 لوقلاف ءاهراهظإب

 : فيلآتلاو بطخلاو تابسانملا يف اهب رخافتلاو «تاماركلا

 نم » :قورز لاقو «''”«اًعفن رثكأو ىلوأ روهظلا ١ :صاوخلا ىلع لاق

 ىوعدلاب هناسل قلطنيو «تاماركلا هيلع رهظتف هّللاب ىنغلا هيلع بلغي نم سانلا

 ةماعو يناليكلاك قح يف قحل قح نع قحب يعديف «فقوت الو ماشتحا ريغ نم
 عم فقيو هناسل لكيف هّللا ىلإ رقفلا هيلع بلغي نم مهنمو «'””ةيلذاشلا يرخأتم

 ."7(لامكلا لمكأ وهو ةراتو ةراتف هلاوحأ فلتخت نم مهنمو .عرولا بناج

 ريبعتلا ةلأسم تحت لخادااهب , يهابتلاو تاماركلاب ثدحتلا نأ نومعزي مهو

 وه لب ىلولا كلذ نذإ نودب فراعلا هيلو ىلع ىلاعت هَّللا هجرخأ يذلا ,يفوصلا

 تاماركلا هذهب ثدحتلا هاجت سانلا ماسقأ ةبيجع نبا نيب دقو ءهَّللا رمأب

 لهأو...باجحلا لهأ لوقت وأ «نوفراعو ءاملع » : لاَمف ( نيمسف ىلإ مهمسقف

 «قلخلا دوهش نع نيبئاغ «قحلا ناسحإ طاسب نم نوربعي نيفراعلا نم حتفلا
 فراعملا نم هللا مهحنم امع اوربع اذإ ءالؤهف .مهبرب نوقاب «مهسفنأ نع نوناف

 اورمأف اوركذو بهاوملاو تاحوتفلاو تاماركلاو راونالاو مولعلاو رارسألاو

 نم مهتءاسإ مهتمصت 7 مل اوءاسأ اذإف ٍءمهريكذت عمنو ( مه ريبعت ماد اوهنو >

 انلوقو .ءيش هردكي ال هناسحإو مهيلإ هللا ناسحإ طاسب نم مهريبعتو . مهسفنأ

 ه٠ : ص رردلاو رهاوجلا 23

 ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا :رظنا يسرملا سابعلا يبأ نع كلذك يوانملا هركذ دقو )00

 8/0 ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلاو ملال : ص فوصتلا دعاوق (9)



 201/7 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 كلذلف .مهيف قحلا فيرصت الإ نودهشي ال مه ذإ ءطقف اًبدأ ينعأ مهسفنأ نم

 نوكلا يف نودهشي ال «ةنملا رحب يف نوسومغم مهنأل .مهتءاسإ مهتمصت مل
 .©7« هاوس

 : ةماركلا تابثإ يف مهولغ -4

 يف فنصم لوأ - دقع دقف ءاّعلاب اًمامتها ةماركلاب ةيلذاشلا ةقيرطلا تمتها

 ىلع مالكلا) :ناونعب الصف هللا ءاطع نبا - وهو اهل رشانلاو ةيلذاشلا ةقيرطلا
 هخيشو سابعلا يبأ خيشلا بقانم نايب يف ننملا فتئاطل) هباتك يف (تاماركلا

 نيذهل ةبوسنملا تاماركلا بئاجع نم هركذيس امل اًديهمت هلعجو (نسحلا يبأ
 ةمدقملا هذه متخنلو ١ :هلوق دنع هتمدقم رخآ يف كلذ نيب دقو «نيسسؤملا

 ...راصتخالا ليبس ىلع كلذ ماسقأو ءاًعوقوو اًراوج هللا ءايلوأ تامارك ركذب

 ."7( تاماركلا نم ةفئاطلا هذه نع هدرون ام لوبقل كل اًئيهم كلذ نوكيل

 ركذ يف الوصف مهبتك يف اودقع مهخويش نأ مهمامتها رهاظم نمو

 ركذ دقف «ةبيجع نبال (تسرهفلا) باتك يف امك ءمهل تلصح ىتلا مهتامارك

 نم تقولا اذه يف ينهذب قلع ام اذه ١ :اهدعب لاقو ؛هل تلصح ةمارك )١(

 "7(نوصحي الف ناوكألا نم تاباطخلاو تادييأتلا امأو «ةيسحلا تاماركلا

 2 ””يضارلا ةمالس كلذكو «'*”هل تلصح ةمارك )0١1( يواقردلا يبرعلا ركذو

 نم عينص وه مأ ءاهتامأو هسفن مضه نم عينص اذه لهف ''"”يطرشيلا يلعو

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 7١".
 .485 : ص نئنملا فئاطل (؟)

 .5 :ص تسرهفلا ()

 ١88-5١95. :ص ةيدهلا روشب :رظنا (:4)

 .774:ص يضارلا ةمالس يديس :رظنا ()
 .94-٠91:ص قحلا قيرط يف يتريسم :رظنا ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا «0144)

 ةيعرش تافلاخم ىلع يوتحتو «لجدو بذك اهلك يتلا رومألا هذهب رخافتي
 لك يف مهبأد وه هريغو هللا ءاطع نبا نم عينصلا اذهو «ناطيشلا سيبلت نم اهلك

 .مهخويشل ديجمت هيفو الإ مهل باتك ولخي الف «سانلل هنوجرخي باتك
 نومدقي يتلا ةيفارخلا قراوخلاو تاماركلا عاونأ ركذب يه : كلذ يف مهتدامو

 ميظعتل املس اهنولعجي يتلا «ءايلوألا تاماركب قيدصتلا بوجو يف ةمدقمب اهل

 .''"وهتقيرط ةحص ةجيتنلا نوكتف «ءايلوألا تاداس مهنوربتعي نيذلا «مهخويش

 نوركذي مهف «مهتامارك يف ككشي نم لكل اّيداعم اًفقوم اوذختا دقو

 سيدقتو لب ءاهقيدصت قلخلا ىلع نوبجويو «سانلا اهري مل مهسفنأ نع اًرومأ
 فانصأ نوركذيو ءاهوري مل يتلا تاماركلا هذه هيدي ىلع ترهظ نم

 هذه ركنأ نم لكل ةيورخألاو ةيويندلا تابوقعلاو تابيهرتلاو تاديدهتلا

 دق هّللا نأ ملعاو » : هللا ءاطع نبا لوق كلذ نمو ءاهيف ككش وأ تاماركلا

 كلذب لمكتلو «مهرادقم مهاذأ ىلع ربصلاب عفريل قلخلاب ةفئاطلا هذه ىلتبا
 مهيف هتيانعو هَّللا صيصختب فرتعملاو ...مهيف ثاريملا ققحتيلو «مهراونأ

 نوكي نأ قلخلا ةيهاركو «دابعلا ىلع ةلفغلا ءاليتساو «لهجلا ةبلغل «ليلق

 نأ مهب كلاهلا كاله ببسو ...ةنمب صاصتخا وأ «ةلزنم يف فوفش مهيلع دحأل

 «تاداعلا قراوخو «ننئملا رهاوبب هرهظي نأو دب ال مهنم هللا هرهظأ نم

 يف الإ قراوخلا رهظت نأو «ءايبنألا ريغ كلذ ىطعي نأ مومعلا لوقع برغتستف

 يبنلا كلذل ةزجعم يه يلول ةمارك لك نأ اوملعي مل ءالؤهو «ةمصعلا لهأ

 لض اذإ ملاعلا نإف «قحلا باب مهماوع ىلع تدس مهخويش نم تافلؤملا هذهو :تلق )61١

 مهل جور اذإ مانألا نيب فورعملا ملاعلا ررض دشأ ام » : يناعنصلا لاق امك «لطابلل غوس

 ليزنتلا اهليزنتو ةنسلا ننس ىلع اهئارجإ لواحيو ليواقألا لطاب مهل فرخزو ليطابألا
 « اًعبتم الصأ هدعب ىتأي نمل نوكيل اهتحص يف فلؤيو اًعرشو اًلقع لاحملا بذكلا قدصيف

 #04 : ص فاطلألاو تاماركلا نم مهل امو ءايلوألا ةقيقح يف فاصنإلا :رظنا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'"(هل عبات يلولا اذه يذلا

 مولعلا ضعب اولواز ريثأتلاو ملعلا يف قراوخلا لوصحب ةيانعلا هذه ببسبو

 كلذ نمو «ةداعلا قرخ ىلإ اهقيرط نع لصي هنأ معزي يتلا ةيكرشلاو ةيعدبلا
 ملعو «تابيغملا نع فشكلل فداهلا :لوادجلاو ءامسآألاو فورحلا ملع

 .'”بهذ ىلإ نداعملا ضعب ليوحت ىلإ فداهلا : ءايميكلا

 : ةيلاتلا طاقنلا يف ةيعرشلا ةماركلل مهتفلاخمو مهولغ نايب نكميو

 :لوقعملا فلاخ ولو قراخ لكب قبسملا ناميإلا-١

 ناميإلا وه اهباحصأ ىدل ةيفوصلا ةماركلا اهيلع موقت يذلا ةقيقحلا

 فوقولا زوجي الو ءيفوصلا يلولا دي ىلع يرجي قراخ لكب قلطملا قبسملا
 يف ىلاعت هَّللا ننس تفلاخ ولو قراوخلا كلت ىلع ضارتعالا وأ كيكشتلا وأ

 هفرعي يذلا سوسحملل فلاخم رخآ ملاع ةيالولا ملاع نوربتعي مهف ءنوكلا

 سحب ديقتي ال مهملاعف «ماوعلا ملاع يف زوجي ال ام مهملاع يف زوجيف «سانلا

 ام لكل ءايمعلا ةعاطلا قيرط نع ماتلا ميلستلاب الإ هب رارقإلا نكمي الو ءلقعالو
 ." ”ةيفوصلا بتكلا هلوقت وأ «خيشلا هلوقي

 : ءايفصأل اب صتخم ةماركلا ملاعب لاصتالا -؟

 مه ةيفوصلاو «نيفراعلا ءايلوألا الإ اهب نئمطيو تاماركلا هذهل لصي ال

 امأو ءمه الإ اهلانيو اهب رقي ال اذل و -نولوقي امك - نيملسملا نم ةراتخملا ةئفلا

 ."”وهتفلاخمب ةربع الو هب هَّللا مهصخ امل ركتمو ككشم وهف قلخلا تيقب

 ) )1١ص نئنملا فئاطل : 770-775.

 .191//١:يمالسإلا فوصتلا ةملعم :رظنا (6)

 .١١١:ص يجولوكياسارابلاو فوصتلا :رظنا (9)

 .7١١؟:ص يجولوكياسارابلاو فوصتلا :رظنا (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 :ثوغلا بطقلل لصحت تاماركلا مظعأ -“

 كلذب وهو ءنوكلا فيرصت يف ىلاعت هللا نع بئانلا وه ثوغلا بطقلا

 «ةيلاعلا هتمهب نوكلا يف فرصتملا وهو » ءيش هزجعي الو «ءيش لك ىلع ردقي
 وبأ ددع دقو «'''0هل مداخ لكلاو ءنوكيف نك ءيشلل لوقي «ةينابرلا رارسألابو
 وأ اهاعدا نمف ةمالع ةرشع سمخ بطقلل » :هلوق يف تامارك يلذاشلا نسحلا

 ةلمح ددمو «ةباينلاو «ةفالخلاو «ةمصعلاو «ةمحرلا ددمب زربيلف اهنم اًئيش

 مركيو «تافصلا ةطاحإو «تاذلا ةقيقح نع هل فشكيو «ميظعلا شرعلا

 هنع لصفنا امو «لوألا نع لوألا لاصفناو «نيدوجولا نيب لصفلاو «مكحلاب

 ملعو ءدعب الو لبق الامو .دعب امو لبق ام مكحو «هيف تبث امو «هاهتنم ىلإ

 ." 6 هيلإ دوعي امو «مولعم لكبو «ملع لكب طيحملا ملعلا وهو :ءدبلا
 :ةماركلاب ناميإلا هاجت سانلا ماسقأ :اًيناث

 ككشم نيبو «قالطإب اهل ركنم نيب ةماركلا ىلإ اهترظن يف قرفلا تفلتخا

 لاوقأ هّللا ءاطع نبا قاس دقو «ةروص لكل تبثم نيبو اهروص نم ريثك يف
 : ماسقأ ةعيرأ ركذو «تاماركلا يف سانلا

 : الصأ اهركنأ نم :لوألا مسقلا

 ركنأف هّللا نم نالذخلا ههجاو نم سانلا نم نأ ملعا » : هَّللا ءاطع نبا لاق

 ال نأب قيقح وهو .«بهذملا اذه نم هّللاب ذوعنف ءالاصأ هللا ءايلوأ تامارك

 ملو لقع هرصني مل اًدبع لضي نأ دارأ اذإ هّللا نأ ملعت نأ هركذ ببس نكل ءركذي

 هيلع درت ةيلقعلاو ةيلقنلا لئالدلاف هللا ءايلوأ تامارك ركنأ نمو ...ملع هعفني

 ءاطع نبا اهانع يتلا ةقرفلا هذهو «"' 7« ةمتاخلا ءوس هبهذم اذه نم ىلع ىشخيو

 .5١١:ص يداهلا رونلا لئاسر (0)

 .تاماركلا هذه حرش ىلولا يف ولغلا ثحبم يف قبس دقو 8١( : ص فوشتلا جارعم 3

 ل ءاكسا5 +: : ص نئملا فئاطل ةوه]



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'اهيلع درو مهججح يلذاشلا يوانملا قاس دقو «ةلزتعملا يه هّللا

 : نيرخأتملا يف اهدوجو ركنأو نيمدقتملا تامارك تبثأ نم : يناثلا مسقلا

 ءايلوألا تاماركب اوقدص ىرخأ ةقرف سانلا نمو» : هللا ءاطع نبا لاق

 ."'"« مهنامز ءايلوأ تاماركب اوبذكو ...مهنمز يف اوسيل نيذلا

 لك ةحصب ملسي ملو نامز لك يف اهدوجوب قدص نم :ثلاثلا مسقلا

 : ةمارك

 مهل ءايلوأ هللا ةكلمم يف نأب نوقدصي ىرخأ ةقرفو » : هللا ءاطع نبا لاق

 مهل ركذ نم لكف ءاًئيعم مهنامز لهأ نم دحأل كلذ اوملسي نأ ريغ نم تامارك

 مهلوقع اهتضتقا سيياقمب كلذ تابثإ اوعفاد ةمارك هيلإ تبسن وأ يلو هنأ
 ."( ىوهلا ةعباتمب ةعودخملا ةلفغلا لاقعب ةلوقعملا

 : يلو لك نمو «نامز لك يف اهب رقأ نم :عبارلا مسقلا
 : ماسقأ ةثالث ىلإ نيرقملا ءالؤه مسقو

 اهنولعجي موق : ماسقأ ةثالث ىلع تاماركلا يف سانلاو » : هّللا ءاطع نبا لاق

 اوهجوتي مل اهودقف نإو «هيلع ترهظأ نم اومظع اهودجو نإف ءرمألا ةياغ

 لهأ اهب عدخي عدخ يه امنإ ؟تاماركلا يه امو :اولاق مسقو ؛هيلإ ميظعتلاب
 لوقلاو ءمهل وه سيل اًماقم اوجلي ال ىتحو ءمهدودح ىلع اوفقيل ةدارإلا

 ءمّظُع هيلع ترهظأ نمو هللا عم ابدأ بلطت نأ يغبني ال هنأ كلذ يف لصفلا

 .6)2 هللا عم ةماقتسالاب هل ةدهاش اهنأل

 .57-١/8:ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا رظنا (0)

 ١٠١5. :ص ننملا فئاطل ()

 )(  :ص ننملا فئاطل 5"١٠١.

 ):(  :ص ننملا فئاطل /ا١١-1١8.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا |

 وهو ''”ينيبارفسإلا لوق وهو ةماركلا يف اًطسوتم الوق يوانملا ركذ دقو

 لك سيلف «يبنلا ةزجعم هيلإ لصت ام ىلإ لصت ال يلولا ةمارك نأ ىلإ باهذلا

 ةباجإ تاماركلا غلاب امنإو «ءيلول ةمارك نوكي نأ زوجي يبنل ةزجعم زاج ام
 كلذ لثمبو «كلذ يهاضم وأ هايملا عقوم ريغ يف ةيداب يف ءام ةافاوم وأ ةوعد

 بلق الو «بأ ريغب نبا دوجو ىلإ يهتنت ال ةماركلا نأ ىلإ بهذف يريشقلا ديق
 .”ةميهب دامج

 نودب زئاج لك ىف ةماركلا تقلطأو لوقلا اذه ىلع ةيلذاشلا تدر دقو

 ىلع ليصفتلا اوركنأ دقو «قالطالا ىلع روهمجلا نكل ١ : يوانملا لاق «دييقت

 نا هلئاق

 ءرسفم «رفظملا وبأ «روهفاشب ريهشلا «يعفاشلا «ينييارفسالا دمحم نب رهاط :وه )١(

 زييمتو «نيدلا يف ريصبتلاو «مجاعألل نآرقلا ريسفت يف مجارتلا جات : هفيناصت نم «ملكتم

 تاقبطو 50١/148«2 :ريسلا رظنا «(ه١/41) ةنس تام «نيكلاهلا قرف نع ةيجانلا ةقرفلا

 .107 /١:ةبهش يضاق نبا ركب يبأل ةيعفاشلا

 .١/1:ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا :رظنا (؟)
 .15١-١/7١:ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .تاماركلا ماسقأ :يناثلا بلطملا

 ةروصحم يعفايلا اهلعج دقف «تاماركلا دادعت يف ةيفوصلا خويش فلتخا

 يناهبنلا اهدازو «"'اًعون نيرشع غلبتل يوانملا دازو «''”ًةيلصأ عاونأ ةرشع يف
 : ""ةيعرف عاونأ نم هل رصح ال امو ةيلصأ اًعون نيرشعو ةسمخ غلبتل

 ال يو فلسلا قفتا يتلا تاماركلا نايعأ ركذو» : هللا ءاطع نبا لاق

 .هتلاسر يف يريشقلا مساقلا وبأ ذاتسألا اهيف لوقلا عبسأ دقو ءاهرصح عاطتسي
 دل اًباب هل درفأو

 تاماركو ةيسح تامارك : نيمسق ىلإ تاماركلا ةيلذاشلا ةقيرطلا تمسقو

 ىلع يطلا » :لاقف نيمسق ىلإ يطلا يسرملا سابعلا وبأ مسق دقف «ةيونعم
 ىوطت نأ «ةفئاطلا هذه ةماعل : رغصألا يطلاف «ربكأ يطو رغصأ يط : نيمسق

 فاصوأ يط ربكألا يطلاو «دحاو سفن يف اهبرغم ىلإ اهقرشم نم ضرألا مهل

 ةيسح ةرهاظ نيمسق ىلإ ةماركلا مسقف هللا ءاطع نبا هعبت دقو «2 "06 سوفنلا

 : مسق لك ىلع ةلثمألا ركذو «ةيونعمو

 :ةيسحلا ةرهاظلا تاماركلا :لوألا مسقلا

 ايشمو «ضرألل اّيط :نوكت دق تاماركلا هذه نإ مث » : ِهَّللا ءاطع نبا لاق

 نم نكت مل نئاوكو تناك نئاوك ىلع اًعالطإو «ءاوهلا يف اًناريطو «ءاملا ىلع

 وأ ءاهنابإ ريغ يف ةرمثب اًنايتإ وأ «بارش وأ ماعطل اًريثكتو «ةداعلا قيرط ريغ

 ١5. :ص ةيلاعلا تاماقملا يوذ ةيفوصلا لضف ىف ةيلاغلا نساحملا رشن :رظنا ()

 ١5-117. /١:ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا :رظنا (؟)

 .؟١/7 :ءايلوألا تامارك عماج :رظنا 6«*)

 /١٠١. :ص نئملا فئاطل (:4)

 .١ل١٠ : ص ننئملا فئاطل )0(



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 ىف رطم نايتإب ةوعد ةباجإ وأ «ةيداع تاناويح ريخست وأ «رفح ريغ نم ءام عابنا

 ةرجشل اًرامثإ وأ .ةداعلا روط نع جرخت ةدم ءاذغلا نع اًربص وأ (هتقو ريع

 .(7( ةيسح ةرهاظ تامارك اهلك هذهو هل ةرمثم نوكت نأ اهتداع سيل ام ةسباي

 .ماعطلا بلجو ىىاملا عبو «ضرألا ىطو .ءاوهلا ىف ناريطلاو .ىاملا ىلع

 ."'7( تاداعلا قراوخ نم كلذ ريغو «تاينغملا ىلع عالطالاو

 :ةيونعملا تاماركلا :يناثلا مسقلا

 رهاظلا يف هبر عم دبعلا ةماقتسا يه :ةيونعملا ةماركلا » : ةبيجع نبا لاق

 ةفلاخمو هسفنب رفظلاو «هالوم فرع ىتح ؛هيلق نع باجحلا فشكو .نطابلاو

0 
 « هللاب هتنينأمطو هنوكسو «هنيقي ةوقو ءهاوه

 هللا لهأ دنع يه تاماركو » :ةيونعملا تاماركلا نع هللا ءاطع نبا لاقو
 ماودو ءهل ةيشخلاو «هّللاب ةفرعملاك :ةيونعملا ةماركلا يهو «لجأو اهنم لضفأ

 ةوقلاو نيقيلا يف خوسرلاو .هيهنو هرمأ لاثتمال ةعراسملاو .هل ةبقارملا

 ؛هب ةقثلا ماودو ءهنع مهفلاو هللا نم عامتسالاو ةعباتملا ماودو «نيكمتلاو

 .؟70 كلذ ريغ ىلإ هيلع لكوتلا قدصو
 ناتعماج ناتمارك امه امنإ :لاقف يلذاشلا ةيونعملا ةماركلا ركذو

 ىلع لمعلا ةماركو «نايعلا دوهشو ناقيالا ديزمب ناميالا ةمارك «ناتطيحم
 قاتشي لعج مث اهتيطعأ نمف «ةعداخملاو يواعدلا ةيناجمو ةعباتملاو ءادتقالا

 نمك «باوصلاب لمعلاو ملعلا يف أطخ وذ «باذك رتغم دبع وهف اهريغ ىلإ

 ل٠9 : ص نئنملا فئاطل 20

 ١17”, : ص ممهلا ظاقيإ ()

 7١1. : ص ممهلا ظاقيإ 9(6)

 ٠١١. :ص نئملا فئاطل (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 علخو باودلا ةسايس ىلإ قاتشي لعجف اضرلا تعن ىلع كلملا دوهشب مركأ

 جردتسم اهبحاصف هللا نمو هَّللا نع اضرلا اهبحصي ال ةمارك لكو ءاضرلا

 ."7(روبثم كلاه وأ صقان وأ رورغم

 :نيمسقلا نيب ةلضافملا

 ىلع ةيونعملا ةماركلا ليضفت يف ةيلذاشلا خويش نع صوصنلا ترتاوت
 : ةيسحلا ةماركلا

 ةكمب وه اذإف ضرألا هل ىوطت نم نأشلا سيل » :يسرملا سابعلا وبأ لاق

 دنع وه اذإف ءهسفن تافص هل ىوطت نم نأشلا امنإ «نادلبلا نم اهريغ وأ

 ةرخآلاو ايندلا يف دابعلا ىلاعت هللا مركأ ام » : هَّللا ءاطع نبا لاقو 7( هير

 ." "« هتيبوبرب ةفرعملاو هب ناميإلا ةمارك لثمب ةمارك
 هللا ءاضقب اضرلاو هللا نع مهفلا :ةماركلا مظعأو » : ةبيجع نبا لاقو

 : اًضيأ لاقو «؟)« هللا هماقأ ثيح دبعلا ةماقإو هللا عم رايتخالاو ريبدتلا كرتو

 الف ةيسحلا ةماركلا امأو «“””ةماركلا هذه يه نيققحملا دنع ربتعملاو

 .''”« هتماقتسا لمكت مل نم دي ىلع رهظت دق ذإ ءاهيلإ نوتفتلي الو اهنوبلطي
 مهنأ ةرهاظلا ةيسحلا ةماركلا ىلع ةيونعملا ةماركلل مهليضفت لئالد نمو

 تاماركلاب هلاغشنال «ةيسحلا تاماركلا هنع تباغ لمك اذإ يلولا نأ نوعدي

 ميصخلا مادام ةيسحلا ةماركلا رهظت امنإ » :يواقردلا يبرعلا لاق «ةيونعملا

 ) )1١:ص ننملا فئاطل ٠١١.

 )١( ممهلا ظاقيإ ص:5١8.

 ) )9ص ننملا فئاطل : ٠١5.

 ) )5:ص ممهلا ظاقيإ ١9".

 ) )5.ةيونعملا ةماركلا دصقي

 ) )5:ص ممهلا ظاقيإ ا7١8-1١,



 « دقنو ضرع » ةيلزاشلا

 يف ةماركلا رهظت الف يناملظلا ميصخلا عطقنا اذإف «ينارونلل الباقم يناملظلا

 .«بلاغلا

 .«قرفلا ميصخ يناملظلا ميصخلاب ينعي» :لاقف ةبيجع نبا قلعو

 ىلإ جاتحي الف قرفلا ميصخ هنع عطقنا اذإف «عمجلا ميصخ ينارونلا ميصخلابو

 ةفرعم يف نيكمتلاو خوسرلا يهو «ىمظعلا ةماركلاب اهنع هئانغتسال ةمارك
 .2170 باجحلا لاوز يه ةيقيقحلا ةماركلاف للا

 :هّللا تاذو «ةدحولا ةدهاشم نم ةعنام اهنأ ةيسحلا تاماركلل مهمذ ةلعو

 ...رايغألاب بجحت امك راونألاب بولقلا بجحت دقو » :ةبيجع نبا لاق

 هتريصب ذفنت مل راونألا هذه نم ءيش عم فقو نمف ...تاماركلا روهظك كلذو

 ."' "6 يلصألا رونلا ةيؤر نع بوجحم وهف «قحلا تاذ دوهش ىلإ

 اهجاتحا امك ةيسحلا ةماركلل ةجاحب وهف ةدحولا هل لصحت مل نمو :تلق

 هقح يف يه لب اهنع ىنغتسا دقف ةدحولا هل تلصح نم امأو «داهزلاو دابعلا

 «ةيالولا قيرطب لهج ءايلوألا نم تاماركلا بلط » : ةبيجع نبأ لاق ءباجح

 ةمارك ّيأو «ةماركلا روهظ ةيالولا قيقحت يف طرتشي ال ذإ ءمهب نظلا ءوسو

 ءاّقح هودهاشو هونياع ىتح «مهبوبحم نيبو مهنيب باجحلا فشك نم مظعأ

 دوجوو «اًيرورض مهدنع قحلا دوهش راصو ؛ماهوألاو كوكشلا مهنع تعفتراو

 امأو «نيفراعلا عم انمالكو ؟هذه نم مظعأ ةمارك الف ءايرورض اًلاحم ىوسلا

 نئمطتو «مهناقيإ دادزيل ؛ ةماركلا ىلإ نوجاتحم مهف داهزلاو دابعلاو نوحلاصلا
 . (رثألا ةباحس مهنع عشقنت ملو ,.باجحلا مهنع عفتري مل ذإ ؛مهسوفن ةف

 2.59 :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يرتششلا ةينون حرش 000

 ١٠١9. /7 :ديدملا رحبلاو 2057 اد



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :ةيسحلا تاماركلا ىلع ةلثمأ

 اميفو «'''اًدج ةريثك ةيلذاشلا ةقيرطلا اهتعدا يتلا تاماركلا ىلع ةلثمألا

 ظ : اهنم اضعب يلي
 ١- بهذ ىلإ ةراجحلا ليوحت :

 ءاهيف هللا لأسأو ءءايميكلا بلطأ يرمأ ءادتبا يف تنك » :يلذاشلا لاق

 اسأف تيمحف «تئش امك دوعي تئش ام هيف لعجا .كلوب يف ءايميكلا ليقف

 ."'7( اًرهذ داعف هيف هتأفطأو

 : هب ثاغتسا نم ءاعد ةباحتسا -"

 نع ةبيجع نبا لاق «هاعدو هثاغتسا نمل هتباجتسا يلولا تامارك نم نودعي

 .تامارك اهلو رحبلاو ربلا يف ةثاغالا لهأ نم تناك » :ةيبيجعلا ةمطاف هتدج

 مهذخأ اودارأو «ىراصنلا ةنيفس مهيلع تعلط ةيرحبلا ضعب نأ اهنمف

 ثغتسيلف هدلب يف اّيلو فرعي ناك نم :ةنئيفسلا سيئر لاقف «مهيلع اوبلغتساو

 مهعم ترهظف ءاهب عمسي ناك ؛«ةيبيجعلا ةمطاف اللا : ةجنط نم لجر لاقف «هب

 لاجرلا هّللا هللا :لوقتو ءربلا ىلإ بكرملا عفدت يهو بكرملا يف
 ."””(اوملسف

 :بيغلا ةفرعم -*

 نمو «بيغلا ىلع عالطالاو فشكلا :مهدنع تاماركلا عاونأ مظعأ نم

 مهسلاجم يف هنولوقي ناك امب هباحصأ ربخي ناك يلذاشلا نأ : كلذ يف مهصصق

 ينابر انأ :هل لوقت تنك » :هاتأ امل هذيمالت دحأل يلذاشلا لاق «هوتأي نأ لبق

 )١( ص زيربالاو «1١/-١5/1١:ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا :رظنا : 05-11١,

 )( :ص رارسألاةرد 15.

 ص تسرهفلا ةرف : ١٠١.



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 اهل يدنع نوكي ال ةلأسملا نع ينولأست دقل هّللاو » :اًضيأ لاقو 7( بطقلا

 ملعي ناكو «'''« طئاحلاو ريصحلاو ةاودلا يف اًرطسم باوجلا ىرأف باوج

 الإ اًيلو ِهَّللا ىّلو ام هّللاو ٠ :لاق .مهضغبي وأ مهيلوي نأ لبق هءادعأو هّللا ءايلوأ

 لبق يبلق يف هضغب ىقلأو الإ اًدبع ضفر الو «هيلوي نأ لبق يبلق يف هبح عضو
 وه وأ «ناك يلو لك ىلع هعلطأ هللا نإ ١ :يسرملا لاق كلذكو « "”« هضفري نأ

 اًدغ نوكي امب تربخأل لوقعلا فعض الول هّللاو ١ :يسرملا لاقو «'؟”« نئاك

 : مهدحأل لاق ىتح هباحصأ توم تقو ملعي يسرملا ناكو 2« "*”0 هللا ةمحر نم

 .0"2(تومتو ماع كل يقب )

 : ضرألا يط - 4

 نم ةليل لك رضحي ناك دقف «يسرملل ىوطت تناك ضرألا نأ اومعز
 ميكحلل ةيالولا متخ باتك يف يلذاشلا سرد رضحيو ةيردنكسإلا ىلإ ةرهاقلا

 يلذاشلا نأ اومعزو «'"”يلذاشلا الإ هاري الو «هتليل نم عجري مث «يذمرتلا

 دبع نب زعلا دنع كلذب ىهابتي ناكو .ءةدحاو ةوطخ اهلك ايندلا هل تلعج

 فوخلا ببسب جحلا نم جاجحلا مالسلا دبع نب زعلا عنم امل هنإ ىتح ؛مالسلا

 ةوطخ اهلك ايندلا هل تلعج الجر نأ ول تيأرأ» :هل يلذاشلا لاق ءرتتلا نم

 لاحلا هذهب ناك نم :زعلا لاقف ؟ال مأ فواخملا يف رفسلا هل حابي له .ةدحاو

 ١١١. :ص ننملا فئاطل ()

 ١١١. :ص ننملا فئاطل ()

 ١١١. :ص ننملا فئاطل 0

 .7١؟79 :ص ننملا فئاطل (:4)

 ١59. : ص نئملا فئاطل (5)

 هنأ معزي يواقردلا يبرعلا ناكو :7145 /7 :ةيردلا بكاوكلا و ء«157١ : ص ننملا فئاطل )7( 

 .١١1:ص ةيدهلا روشب :رظنا «هباحصأ تومي ىتم فرعي

 ١150. :ص ننملا فئاطل :رظنا (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نمم وه الإ هلإ ال يذلاب انأ : يلذاشلا هل لاقف ءاهريغو «ىوتفلا نع جراخ وهف

 ثيح مهب ىطختأ سانلا فيخي ام تيأر اذإ «ةدحاو ةوطخ اهلك ايندلا تلعج
 .217( نمآ

 :ماعطلا ريثكت -ه

 «ليلقلا رثكي ىتح «هريغو ماعطلا يف ةكربلا عضو اهنمف » : ةبيجع نبا لاق
 ."”«اًريثك هّللا ءايلوأل دهاشم اذهو «ريسيلا يفكيو

 : عابتألا ةيامح -5

 ىلع هللا لعجي قيرطلا يف اوتابو هباحصأ عم جح اذإ يلذاشلا ناك

 ." مهيلإ لوصولا صوصللا عيطتسي ال اًروس مهركسع
 : رامثلا جارخإ -ا/

 مهدحأ ربعي اًماوقأ تبحص دقل هَّللاو «ءايميكلاب عنصأ ام » : يسرملا لاق

 اذام لاجرلا ءالؤه بحص نمف ءاثامر رمثتف اهيلإ ريشيف ةسبايلا ةرجشلا ىلع
 .(90« ءايميكلاب عنصي

 : يلولل هتملاكمو رحبلا ةعاط -6

 نإ رحبلا اهيأ » : يسرملا لاق :نكسيف رحبلا رمأي ناك يسرملا نأ اومعز

 تنك نإو «ميلعلا عيمسلا هلل ةنملاف هللا ءايلوأل ةعاطلاو عمسلاب ترمأ تنك

 ةعاطلا :لوقي رحبلا تعمسف «ميكحلا زيزعلا هلل مكحلاف كلذ ريغب ترمأ

 .00( ةعاطلا

 ."8:ص رارسألاةرد )١(

 .” :ص رارسألا ةرد :رظناو 2٠٠١ : ص ةيقورزلا ةفيظولا حرش يف ةيسدقلا حقاوللا (؟)

 ءرفسلا يف هعابتأ ظفحي ناك هنأ يناهربلا ديعس دمحم تامارك نمو «”ة:رارسألا ةرد («9)

 /5:يناهربلا ةمجرت :رظنا

 .17”:ص ننملا فئاطل )4( 

 ١١5. :ص ننملا فئاطل (5)
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 : عابسلا نيب تيبملا -4

 يف ةليل تمن » :لاق ء«هرضت الو عابسلا نيب تيبي ناك يلذاشلا نأ اومعز

 .حابصلا ىلإ تماقأو يب تفاطف عابسلا تءاجف ضرألا نم ةيبار ىلع يتحايس

 ."'"( ةليللا كلت يف هتدجو سنأك اًسنأ تدجو امف

 : هناكم يف وهو ديري يذلا ناكملا ىلإ هديب هباحصأ لقن ىلع ةردقلا - ©

 اًباتك بتكأ ةيردنكسإلاب اًسلاج يلايللا نم ةليل تنك :١ سابعلا وبأ لاق

 تهتنا نيأ ىلإ :هل تلقف ءءاوهلا يف (ليلخ) خيشلاب ذإو ءانباحصأ ضعبل

 نوتيزلا لابج ىلإ تيهتناو (ليشن) نم تجرخ :لاقف ؟ةليللا هذه يف كتحايس

 ...يدلب ىلإ دوعأو «سدقملا تيب ىلإ بهذأ نأ ديرأ انأو ء«ىصقألا برغملاب
 يف دوعتو نوتيزلا لبج ىلإ بهذت نأ نأشلا سيل :هل تلقف :سابعلا وبأ لاق

 انهه انأو فاق ىلع كعضأو كديب ذخأ نأ تدرأ ول ةعاسلا انأ نكلو «كنتليل
 20( تلعفل

 ١- ءاوهلا يف ناريطلا :

 كرظتنا ءيديس اي :تلقف ءكيتآ ةليللا انأ  :هذيمالت دحأل يسرملا لاق

 انأو «كباب قلغأ نكلو ءال :لاقف ءاًحوتفم كل بابلا كرتأ وأ «بابلا ىلع

 يف انأف ءيىلصأ تفقوو «ةنذأملا تدعص ...ليللا ناك املف :لاق «كيتآ

 كنأ نظتأ ءدمحم اي :لاقو «ءاوهلا يف ىتأ دق سابعلا وبأ خيشلا ذإو «ةالصلا

 ءاوهلا يف راطو » : هنع هذيمالت دحأ لاقو "06 كناكم ىلع ىفخي انه تئج - أذإ

2 
 '(« يرصب نع باغ ىتح

 ١5١. :ص نئنملا فئاطلط (1)

 .10١:ص ننملا فئاطل  (؟)
 ١5١. :ص ننملا فئاطل )9( 
 ١47. :ص ننملا فئاطل )4( 



 ةلطللا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ظوفحملا حوللا ةعلاطم -7

 ام أرقيف ظوفحملا حوللا نع هل فشكي هنأ يسرملا تامارك نم نأ اومعز
 ا

 . هيف
 ١- نيع ةفرط هنع بجحلا مدعو هللا ىلإ رظنلا :

 ولو ءةنس نيعبرأ ذنم نيع ةفرط هللا نع بجحي مل يسرملا نأ اومعز
 ."7هيملسملا ةلمج نم هسفن دعام بجح

 : نيع ةفرط هنع بجحلا مدعو ِهلكَك يبنلا ىلإ رظنلا -5

 نع ذخأي ناك هنأو «"”نيع ةفرط كي يبنلا نع بغي مل يسرملا نأ اومعز

 .'”و6 لوسرلا هديب حفاص هنأو .'*””ةطساو نودب ةرشابم ٍةْلَك لوسرلا

 : نيع ةفرط اهنع بجحلا مدعو ةنجلا ىلإ رظنلا -6

 .""نيع ةفرط ةنجلا نع بغي مل يسرملا نأ اومعز
 : ةنس لك ةفرعب فوقولا -5

 ."”ةنس لك ةفرعب فقي ناك يسرملا نأ اومعز
 : هرظنب ءاشي نم ءانغإ - ١١

 ةرظن نم هديرم ينغي ناكو « ”كَّمُي نأ كلمو كلم يسرملا نأ اومعز

 .١18:ص ننملا فئاطل ()

 ةيلعلا تاماركلا عماجو قا : ينارعشلا تاقبطو ١59-2١52١ : ص نئنملا فئاطل 00

 .لا١ : ص

 )  )»0ص ننملا فئاطل : 2١0:ينارعشلا تاقبطو 7/ 25١/؟ :ةيردلا بكاوكلا و 67 8,.

 ."١81/؟ :ةيردلا بكاوكلا (85)

 )  )5:ص ننملا فئاطل ١1١0« :ةيردلا بكاوكلاو 8789/1.
 ١١/7. :ىنارعشلا تاقبطو :0١7١ ص ننملا فئاطط ()

 7١1/7. : ينارعشلا تاقبطو ١7١« :ص ننئملا فئاطل 0
 :١59. ص ننملا فئاطلط ()
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 ."”ةدحاو ةليل ىف هللا ىلإ يودبلا لصوي ناكو ”ةدحاو

 : ةمعطألا نم مارحلا نم لالحلا ةفرعم ١6-

 نم هلامعتسا ديري ام ةقيقح نع هل فشكي نأ اهنمو » : ةبيجع نبا لاق

 نوتس هدي يف ناك يسرملا نأ اومعزو «'' "« هلالح نم همارح فرعيف «ماعطلا

 ."””ةهبش هيف ماعط هل مدق اذإ هيلع كرحتت اًقرع

 نودمتعي مهنأ كلذ نمف » :-ةيفوصلا تامارك دادعت يف - يبطاشلا لاقو

 لحلاب نومكحيف ةداعلا قرخو ةنياعملاو فشكلا ىلع ماكحألا نم ريثك يف

 ا ماجحأإللاو مادقالا كلذ ىلع نوتبثيو ةمرحلاو

 : تاغللا عيمج ةفرعم -4

 ,'""ةنسلألاو «تاغللا عيمج فرعي ناك هنأ يسرملا تامارك نم نأ اومعز

 ةداعلا هل قرخي دقو «هموق ناسلب الإ اًيعاد الو هَّللا ثعب ام » : ةبيجع نبا لاق

 هيلع ىفخي ال ماقملا اذه غلب نم :يسرملا لاق امك «تاغللا عيمج ىلع هعلطيف

 "96 ةماركلا باب نم كلذو «ءيش

 ٠٠- مهل هميلكتو مهيلع ىلاعت هللا مالس :
 ةرم ةنسلا يف هيلع هللا مالس عمسي ناك هنأ يسرملا تامارك نم نأ اومعز

 فتاوهلا نم ةردقلا مالك نوعمسي دقو» :ةبيجع نبا لاقو «'*”نيترم وأ

 ) )1١ص نئملا فئاطل :١١59« :ص ةبيجع نبال ضرافلا نبا ةيرمخ حرش :رظناو ١.

 )( ص نئملا فئاطل :١78« .,947/؟ :ةيردلا بكاوكلا و

 .١؟١:ص ةيبيجععلا رهاوجلا نمض ةيقورزلا ةفيظولا حرش يف ةيسدقلا حقاوللا 6«)

 ," 57 /؟ةيردلا بكاوكلاو ١780. : ص نئملا فئاطل (:5)

 .؟١/١0:ص ماصتعاإلا ()

 .7147/7:ةيردلا بكاوكلا و ١5٠« : ص نئملا فئاطل (5)

 .57 7/7 :ديدملا رحبلا (0)

 .77١:ص ننملا فئاطل (4)



 1 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .00"2(توصو فرحب هلكو «ةماركلا هجو ىلع تادامجلا نمو «ةيبيغلا

 :مهرضحو مهرفس يف مهعابتأل مهتياعر ١"-
 كسانم تيضق املف «هنذإ نع نينسلا نم ةنس تيجح » :مئازعلا وبأ لاق

 جاجحلا نم مرحلا يف يقب نم ىلع ةكم لهأ ماق «عادولا فاوط تيتأو «جحلا

 تحت تفقوو ءرجحلا يف تلخدف «سانلل تانامأ يدنع تناكو «مهوبهنف

 .سانلا لاومأب تسلج تسلج نإو «تبهتنا تجرخ نإ :تلقو «بازيملا

 ريشي ةودنلا باب دنع فقاو هب اذإو «خيشلاب تيدانف «يرمأ يف تريحتف

 ىتح هيلإ لوصولا ىلع ردقأ ملو هتيتأف ينع اًجراخ ىلوف «هيلإ تردابف «يلإ
 ظ .هدجأ ملف هتبلطف بكرلا ىلإ تلخدو «بكرلا لخد

 لاقو «يلاح نع ينلأس هيلع تملسو هتيتأو «ةيرصملا رايدلا تلخد املف

 امم كانصلخو «كيلإ انيتأو ءانب تيدانو «كيلع لاحلا دتشا امل يضام اي : يل
 .06©2 هيف تنك

 : ببس ريغ نم لاملا ىلع لوصحلا - 5

 «يبيج يف ام ذخو كدي لخدأ » :الام هلأس دقو هذيمالت دحأل يلذاشلا لاق

 هغاص الو «براض هبرض ام هيلإ اورظنا :لاقو ءاّبهذ ةءولمم اهجرخأو اهلخداف

 ." « كبيج يف ام ذخ يلع اي : يل ليق امنإو «غئاص

 هيلإ وعدت امم امهيلك وأ ريناند وأ مهارد رسيت اهنمو » : ةبيجع نبا لاقو

 ةرازجلا لغش هيلع رذعتف اًرازج هرمأ لوأ يف خياشملا ضعب ناك دقو «ةجاحلا

 اًمهرد هرجح يف دجيف هسأر عفرب هركذ هتفيظو ىضق اذإ ناكف ءاّيعرش اًرذعت

 )١( :ديدملا رحبلا ١/699.

 ص ةيلعلا رخافملا و 28 :*”ا9:ص رارسألاةرد (؟) :١ ” 2عم مئازعلا يبأل ىرخأ ةصق رظناو

 ةيلعلا رخافملا و 277 «75 : ص رارسألا ةرد يف يلذاشلا هخيش ص:7١. ١".

 .58 :ص رارسألاةرد (9)
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 . "2 مويلا كلذ توق هب يرتشي (7( هولا كلذ توق -ش

 : مهميلكتو ىتوملا ءايحإ -35

 ال كيلع ِهَّللاب ءىخأ اي» :هل لاق هباحصأ دحأ لسغ امل ىلذاشلا نأ اوركذ
 اي معن :لاقو :هينيع حتف هّللاو هتيأرف : لاق «كنيبو ىنيب ناك يذلا دهعلا َنسنت
| /0() 
 "00 يحل

 :شرعلا راونأ ةيؤر -4

 اذإ ١ :لاقف كلذ نع لثسف «هينيع ىلع اًبوث عضي ثدحت اذإ يسرملا ناك

 ال ىتح هراونأ يناشغتو «شرعلا ىرأ ىتح بجحلا يل قرختت ملكتأ تنك
 ."7« رظنلا عيطتسأ

 :باسنألا ةفرعم -6

 قيرط نع ِةِكَ# لوسرلا ىلإ دج نع اّبأ هتبسن تتبث امنإ يلذاشلا نأ اومعز
 : هفرعي نكي ملو يلذاشلاب ءاقل لوأ دنع هلوق يف شيشم نبا هخيش نم فشكلا

 كي هللا لوسر ىلإ يبسن ركذف ءرابجلا دبع نب هللا دبع نب يلعب اًبحرم »
 كلا اًعلست

 :رايتخالاو ريبدتلا كرت -"5

 : هَّللا ءاطع نبا لاق ىتح ةيلذاشلا دنع اهلجأو تاماركلا لضفأ يهو

 ضيوفتلاو هَّللا عم ريبدتلا كرت يه امنإ ةيقيقحلا ةلماكلا ةنماكلا ةماركلاف

 00( هللا مكحل

 )١( :ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض ةيقورزلا ةفيظولا حرش يف ةيسدقلا حقاوللا ١١١.

 :ص رارسألاةرد (؟) 45.

 ١78. :ص رارسألاةرد (6

 .١؟ :ص رارسألاةرد (4)

 ./5 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ءيش لك يف هَّللا نم نذإلا -
 رفاسنو هَّللا نم نذإلاب لزنن رافسألا ضعب يف انك دقو » : ةبيجع نبا لاق

 اذه لان صاخلا ديحوتلا هل لصحو هّللا نع مهف نم لكو ءاًحيرص نذالاب

 ."7« ىلاعت هّللا نم عامتسالاو ينأتلا هعم ناك اذإ ماقملا

 : ةكئالملاب ددملا -

 ةثالث اوناك اذإ ءانباحصأ ءارقفلا يف كلذ دهوش دقو » :ةبيجع نبا لاق

 ةرَفَس يف انك دقو «ةئامثالث مهوأر نيثالث اوناك اذإو «نيثالث ةماعلا مهآر

 .'70 ةئامعبس انوأرف نيعبس

 :فيعضلا نم حيحصلا ثيدحلا ةفرعم -4

 اهيف مكحلا ركذيف ثيداحألا نع لأسي ناك غابدلا زيزعلا دبع نأ اومعز

 ." اهيف ءاملعلا هركذ امل قفاوم هنودجيو «جيرختلا بتك ىلإ عوجرلا نودب

 ٠- باتك ةعلاطم الو ملعم نودب مولعلا ةفرعم :

 اهنع زجعت يتلا مولعلا يف ضوخي ناك » : غابدلا زيزعلا دبع ةمجرت يف ليق
 نآرقلا ظفحي ال اّيمأ هنوك عم لوقنملاو لوقعملا قفاوي امب اهيف يتأيو «لوحفلا

 سلجم يف ري مل طق هنأ عم «مولعلا نم ءيش يطاعتب مأسي نأ نع الضف ءزيزعلا

 276 هربك ىلإ هرغص نم سرد
 :دحاو نآ يف نيعضوم يف يلولا نوكي نأ زاوج ١-

 نأ يف رثكأو نيعضوم يف نوكي دحاولا مسجلا » :صاوخلا يلع لاق

 .20(دحاو

 .5ه: ص تسرهفلا )1١(

 5١٠5/١. :ديدملا رحبلا 0(6؟)

 .17/: ص زيربالا :رظنا 7(6”)

 .57؟ :ص زيربإلا (5)

 .١1:ص رردلاو رهاوجلا (5)
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 : دحاو نآ ىف ةريثكلا داسجألاب ىلولل لدبتلا زاوج -"1

 نآ يف ةيناويحو ةيسنإ ةددعتم روصب رهظي نأ ىلع رداق مهدنع ىيلولا

 لاق «هتاذ يلولا اهنأ ةدحاو لك ىلع قدصيو «ةددعتم عقب يفو ءدحاو

 يديس بطخف . ..ءايلوألا نم ةريثك ةعامجل لدتتلا عفو كقو #7 : ينارعشلا

 ؛ دحاو نآو ءدحاو موي يف ةيرق نيسمخ يف سانلاب ىلصو ةعمجلا ميهاربإ 00

 : ءيش لك ىلع ةردقلا -3

 يف وهو- يلذاشلا لوق غابصلا نبا لقن ىتح .ءيش لك ىلع مهتردق

 : لاق « انهاه نمو انهاه نم تجرخل عرشلا عم بدأتأ ينأ الول هّللاو » : -هنجس

 لوقي » : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو «'"'”« طئاحلا قشنا ةهج ىلإ راشأ امهمف 3

 ."7« نوكيف نك ءيشلل لوقت كتلعج دقو «نوكيف نك ءيشلل لوقأ انأ هيلول هللا
 : ريسيلا نمزلا يف ةلواطتملا نينسلا يضم "4

 «نمز ىلإ نمز نم هديرم لقني نأ ىلع ردقي يلولا نأ مهتامارك نمف
 نيرخأتملا هدالوأو نيمدقتملا هئابآ دهاشيو «ءاسنلا جوزتيو دالوألا هل ثدحيو

 : ةبيجع نبا هركذ ام كلذ يف مهتاياكح نمو «ةعاسلا نم براقتملا تقولا يف

 همأ دلب يف هسفن ىأرف هبوثب خيشلا هاطغف همأ ةرايز يف هخيش رواش اًريقف نأ »

 أرق دقو «خيشلا دنع هسفن دجوف عوجرلا دارأ مث ءرهشأ ةعبرأ اهدنع ىقبف

 .10( اًيزح رشع ةسمخ هدعب ئراقلا

 : ةحرضألاو عاقبلا تامارك -*ه

 تاماقمو روبقل ةلصاح يه لب ءطقف مدآ ينبب ةصتخم تاماركلا تسيل

 ) )1١ص رردلاو رهاوجلا :4١.

 ."”5 :ص رارسألاةرد ()

 .57 :ص قارشإلا مكح نيناوق (*)

 ,188-789:ص زيربالا يف ىرخأ اًصصق رظناو .٠١5:ص تسرهفلا (85)



 2157 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دبعتي ناك ىتلا «ناوغز لبج يف سنوتب ةيلذاشلا ةراغملا : كلذ نمو «مهخويش

 هدعبو يلذاشلا رصع يف ةموعزم ةريثك تامارك اهنع تقيس دقف «يلذاشلا اهب

 اهيف عمسي ناكو «ءاملا اهيف عبن ةدابعلل اًناكم اهذختا امل يلذاشلا نأ اومعزف

 كرحتي لبجلا ناك نآرقلا اهيف أرقي يلذاشلا ناك اذإو «''”لبجلا ىلعأ يف ناذألا

 ىلع اًمويأرق : لاق هنع يكح اممف )» : غابصلا نبا لاق «هنوكسب نكسيو هك رحتب

 ْدَمْوي ال ٍلَذَع ّلُكح ْلِيِمَت نو : ىلاعت هلوق غلب نأ ىلإ ماعنألا ةروس ناوغز لبج

 أنك امي هيأ ُْباَدَعَو ريح ْنِم ُتاَرَس زل أاوبسك امي اونييبأ َنِذْلا كيكو اني
 املكف .كرحتيو اهرركي لعجو «ميظع لاح هباصأ 7٠[ :ماعنألا ةروس] 6َتورْفْكَي

 ةكئالملا نأ اومعزو «'"”( لبجلا نكس ىتح ءاهوحن لبجلا لام ةهج ىلإ لام

 ." ”مولعلا رئاس نع هلأستو ةراغملا كلت يف هيلإ يتأت تناك ءايلوألا حاورأو

 ) )1١:ص رارسألاةرد ١7؟.

  68ص رارسألا ةرد .: /١7.

  49ص رارسألا ةرد :٠  7.؟



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا لطلاب

 .ةماركلا يف مهبهذم دقن :ثلاثلا بلطملا

 :ةماركلا فيرعت - ١

 ."06 ههّدنو همّظع همّكو ...مؤللا دض ةكرحم مّركلا ١ :ةغل

 :هئايلوأ نم يلو دي ىلع هللا هيرجي «ءةداعلل قراخ رمأ يه» : اًحالطصا

 ."76 يويند وأ ينيد رمأ ىلع هل ةنوعم

 :ةماركلا يف ةنسلا لهأ ةديقع -؟

 يهو «ءايلوألا تاماركب قيدصتلا :ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم

 اًماركإ تاداعلا قراوخ نم نيحلاصلا ضعب يديأ ىلع ىلاعت هللا هيرجُي دق ام
 امو «ءايلوألا تاماركب قيدصتلا : ةنسلا لهأ لوصأ نمو » : ةيميت نبا لاق : مهل

 ءتافشاكملاو مولعلا عاونأ يف تاداعلا قراوخ نم مهيديأ ىلع هللا يرجي

 فهكلا ةروس يف ممألا فلاس نع روثأملاو «تاريثأتلاو ةردقلا عاونأو

 يهو «ةمألا قرف رئاسو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا هذه ردص نعو ءاهريغو

 مه نوقتملا هللا ءايلوأف » :اًضيأ لاقو ."”«ةمايقلا موي ىلإ اهيف ةدوجوم

 هب نودتقيو ءرجز هنع امع نوهتنيو «هب رمأ ام نولعفيف لكي دمحمب نودتقملا

 يف هللا فذقيو ءهنم حورو هتكئالمب مهديؤيف «هيف هوعبتي نأ «مهل نيب اميف

 رايخو «نيقتملا هءايلوأ اهب هللا مركي يتلا تاماركلا مهلو «هراونأ نم مهبولق
 تناك امك «نيملسملاب ةجاحل وأ «نيدلا يف ةجحل مهتامارك هللا ءايلوأ

 هلوسر عابتا ةكربب تلصح امنإ ِهَّللا ءايلوأ تاماركو «كلذك مهيبن تازجعم

 )١( طيحملا سوماقلا :رظنا ص:١15894.
  00ص سارهلل ةيطساولا ةديقعلا حرش : 107.

  0ص سارهلا حر شب ةيطساولا ةديقعلا : 507.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'5... لوسرلا تازجعم يف لخدت ةقيقحلا يف يهف

 ىلإ عجرتو «ةردقلا ىلإ عجرت :نيعون ىلإ عجرت ءايلوألا تاماركو

 رومألا يف نانوكي دقو «ةينوكلا رومألا يف نانوكي دق ريثأتلاو ةردقلا و «ريثأتلا

 .ةيعرشلا

 : ةردقلا ىلإ عجرت تامارك :لوألا مسقلا

 : تايعرشلا يف نوكت دقو «تاينوكلا يف نوكت دق ةردقلاو

 : تاينوكلا يف ةردق :ةردقلا نم لوألا عونلا

 هيلع ردقي مل ام ىلع ىلاعت هللا هردقي نأ :ةينوكلا رومألا يف ةردقلا لاثم

 وأ يشملا ثيح نم ردقي نأ وأ ءاوعمسي مل ام عمسي نأب ؛سانلا نم هريغ

 يف دحاولا هيلع ردقي مل امب بلغي هنأ وأ ءاوردقي مل ام ىلع ةيندبلا ةردقلا

 .ةداعلا

 :تايعرشلا يف ةردق :ةردقلا نم يناثلا عونلا

 نم لبقتسي نأب ةردق هدنع نوكيف «ةينيدلا لئاسملا تايعرشلاب دوصقملاو

 ىلاعت هللا هيتوُي يذلا مهفلا وأ «ظفحلا ةهج نم هريغ هلبقتسي ال ام نيدلاو ملعلا

 مهف يفو ,«تايعرشلا مهف يف ةردق هدنعف «كلذ هباش ام وأ هتايلوأ نم هصخ نم

 .هلاثمأ ةداع نع ديزمب يطعأ اميفو «ظفحلا يفو هللا دارم

 : ريثأتلا ىلإ عجرت تامارك : يناثلا مسقلا

 .:تايعرشلا يف ريثأتلا نوكي دقو تاينوكلا يف اًضيأ نوكي دق ريثأتلا

 : تاينوكلا يف ريثأت :ريثأتلا نم لوألا عونلا

 وأ «هيف وه يذلا ناكملا يف رثوي نأب نوكلا يف ريثأت ىلإ عجري ريثأت ينعي
 .هوري ال نأب سانلا راصبأ ىف

 .؟!/ه-؟ا/5 /١١:ىواتفلا عومجم (0)



 « دقن و ضرع » ةئلذاشلا 1

 : تايعرشلا يف ريثأت :ريثأتلا نم يناثلا عونلا

 عفنلا عقوم هميلعت عقي هنإف َمَّلَع اذإف ءاًعرش بولطم وه اميف رثؤي نأ ينعي
 هل «ةداعلا نع اًدئاز رمألا هيف نوكي ؛ةداع عاطتسي ال ءيشب ينعي «هريغ نم رثكأ

 لاق :'''ملعلا لهأ لاثمأ يف سانلا هدادتعا امم رثكأ هعقوم عقي مالكلاو لوبق

 «تافشاكملاك ملعلا سنج نم وه ام اهنم قراوخلا نأ كلذو » :ةيميت نبا

 ام اهنمو «تاداعلل ةقراخلا تافرصتلاك كلملاو ةردقلا سنج نم وه ام اهنمو

 ناطلسلاو ملعلا نم رهاظلا يف سانلا هاطعي ام سنج نع ىنغلا سنج نم وه

 0 ىنغلاو لاملاو

 :اهتابثإ ىلع ةلدآألا -»*

 تاماركو «دهاشملا عقاولاو ةنسلاو باتكلا صوصن اهيلع تلد دقو

 نمو «ةيضاملا ممألا نم نيحلاصلا ضعب قح يف تبث ام اهنم ةريثك ءايلوألا

 يور اَهيِلَع َلَكَم املك : ىلاعت لاق «مالسلا اهيلع ميرم نع هب هللا ربخأ ام كلذ

 1 نم وي هلأ نإ هلل دنع ني َرْه لَ اذه يل نأ يك لاَ اهو هد ديو باسل
 ىلع فهكلا لهأ نع هب ِهّللا ربخأ ام :اهنمو «[77:نارمع لآ ةروس] «ٍباَسِح ِرْبَع

 ريثكف نيحلاصلاو هيفي ةباحصلا نع تبث ام امأو «هباتك يف كلذ هللا صق ام

 : كلذ نمف "دج

 هلك يبنلا دنع نم اجرخ نيلجر نأ » : ةيْقْيَو كلام نب سنأ نع تبث ام ١+
 3 5 1 . ما (). 000 .
 .''””(امهعم رونلا قرفت ىتح امهيديأ نيب رون اذإو ةملظم ةليل يف

 لآ حلاص خيشللو زعلا يبأ نبال ةيواحطلا ةديقعلا حرشو «ةيطساولا يف كلذ ليصفت رظنا )١(

 .خيشلا

 ,798-١١/199:ىواتفلا عومجم (5)

 )*(  عومجم يف اًدج ةريثك ةلثمأ ةيميت نبا ركذ الفتاوى:787-1715/1١١.

 .58585:ح يراخبلا هجرخأ (5)



 ةلقكلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «هتيب ىلإ مهب بهذ امل ةثالثلا هفايضأ عم هيفي قيدصلا ركب يبأ ةصقو ١-

 تراصو ءاًعيمج اوعبش ىتح اهنم رثكأ اهلفسأ نم ابر الإ ةمقل نولكأي ال اوناكف
 .''”رثكأ وأ يه امك يه اذإف ركب وبأ اهيلإ رظنف «كلذ لبق تناك امم رثكأ

 «ليوط اهقايسو «''”ةتفزو يراصنألا بيبخل نيكرشملا رسأ ةصق يفو -

 ام هّللاو » :اًريسأ مهدنع بيبخ ثبل يذلا رماع نب ثراحلا ةنبا لوقت اهيفو

 يف بنع فطق نم لكأي اًموي هتدجو دقل هّللاو «بيبخ نم اًريخ طق اًريسأ تيأر

 هللا نم قزرل هنإ :لوقت تناكو «رمث نم ةكمب امو ديدحلا يف قث هنإو .هدي
 ,9عيخ هقزر

 نئسلا بتك يفو «'**”«رطملا لثم اذه دادعت »و ةلثمألا ضعب هذهف

 اهب ىلاعت هَّللا مرك يتلا تاماركلا نم ريثك ءيش ةلوقنملا راثآلاو ةحيحصلا

 ءاملعلا نم فالآ هاور امو هلك هيبن ةنسبو هباتكب نيلماعلا نيحلاصلا هدابع

 ىلإ اهيف ةيقابو ةمألا يف ةدوجومو ةرتاوتم يهو ؛هودهاشو تاقثلا نم مهريغو
 الإو «قح هنأو «كلذ ةحص داقتعا ملسملا ىلع بجيف «ىلاعت هللا ءاش ام
 فارحناو «عقاولل ةمداصمو «صوصتنلل در هنم ءيش راكنإ وأ كلذب بيذكتلاف

 .بابلا اذه يف نيملسملا ءاملعو نيدلا ةمتأ هيلع ناك امع ريبك

 اننيب فالخ الف :ةماركلا تابثإل هَّللا ءاطع نبا اهب لدتسا يتلا ةلدألا امأو

 «مهريغو ءايلوألا نم قراوخلا دوجو لب ءايلوألا تامارك دوجو ىلع مهنيبو

 )١( ملسمو «5067:ح يراخبلا هجرخأ ح:/ا٠١5.

 «يجرزخلا يراصنألا « جيدخ نب ورمع نب ةبنع نب «فاسي :ليقو «فاسإ نب بيبخ :وه (؟0)

 ءردب ىلإ كي يبنلا راس ىتح همالسإ رخأتو ةنيدملاب الزان ناكو «قدنخلاو اًدحأو اًردب دهش
 ةيادبلاو 277/5 230٠ :ت باعيتسالا :رظنا .ملسأف «قيرطلا يف لكي يبنلا قحلف

 4٠6. /0 : ةياهنلاو

 7١. 15 :ح يراخبلا هجرخأ 6(

 ١8/١١". :ىواتفلا :رظنا .تاماركلا نم ًةلمج هركذ بقع اهلاق ةيميت نبا ةرابع هذه (4)



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا ا

 :رومأ يف وه فالخلا امنإو («بوجو دوجو ال زاوج دوجو وه اهدوجوو

 نودب هريغل زاج يبنل زاج ام لك له «ةماركلا تاذ يف وه :لوألا رمألا

 .كسفت
 سنجة

 ةمارك قراخلا اذه نأب مزجي له «قراخلا هل عقو نميف وه : يناثلا رمألا

 .اًجاردتساو اًبذكو اًسيبلتو اًمهو نوكي دق مأ «لضفو ةمعنو

 رهظت ةمارك لكب ميلستلا يف نوفقوتي امدنع ةنسلا لهأ نأ :ثلاثلا رمألا

 نورحتي مه لب «تاماركلا عوقو زاوج نوركتي مهنأ كلذ ينعي ال ءدحأ ىلع

 فلسلا نكي ملو «ليلدو ةنيبل جاتحت ىوعد هذهف «يرحتلا دشأ كلذ يف

 ىرحتي دحأ دجوي مل كلذلو «مهل اهعوقوب سانلا نيب نورخافتي حلاصلا

 باتك نم امف ةيفوصلا نم ةصاخو نيرخأتملا مأ ءاهدوجو يف تبثتيو «مهنع

 كلتب قدصي مل نم نوددهيو «مهخويش ىلع ةماركلا روهظب نوهابتيو الإ

 دوجو يف ةنسلا لهأ بهذم فلاخي هنأ نومعزيو «ةيفارخلا صصقلا

 .ىوعد لك يف ككشملا فقوم ةنسلا لهأ ءاملعل ناك انه نمو «تاماركلا

 تابثال فدهت ىرخأ دصاقمل تقيس امنإ تاماركلا اذه نأ انفرع اذإ ةصاخ

 .هتقيرط ةحصو «يعدملا كلذ ةيالوب عمتسملا عانقإو «ةيفوصلا ةقيرطلا ةحص

 .أطخ لك نم اهتمالسو

 هزجعي ال هنأو «ىلاعت هللا ةردق مومع يف دحأ كشي ال هنأ : عبارلا رمألا

 ءءاشي ام ممعيف «ةدرطملا نئسلاو «ةغلابلا ةمكحلا هل ىلاعت هَّللا نكل ؛ءيش

 اهيلع معنيف «نامزألاو تاوذلاو عقبلا نم ءاشي نم راتخيو ءءاشي ام ديقيو
 كلذ نمو «ةصقان ىلاعت هللا ةردق نأ كلذ ينعي الو «مهريغ نع اهعنميو معنلاب

 يلولا نأ امك «ريثكب اهنم لقأ يه لب «ةزجعملا ردق لثم اهردق سيلف «ةماركلا

 ظ .يبنلا يواسي ال

 هَّللا نأ ملعن انإف «هعوقو زوج هناكمإ ملع ام لك سيلف » :ةيميت نبا لاق



 كلاققلل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."70... كلذ لعفي ال هنأ ملعنو ءاّمد راحبلاو اًنوقاي لابجلا بلق ىلع رداق

 ةردق مومعب مهتوم دعب ءايلوألل ةماركلا عوقو للع : ''”يناعنصلا لاقو

 ال امم تانكمملا عيمج ىلع هَّللا ةردقو «تانكمملا عيمجب ةقلعتملا ىلاعت هللا
 ءيش لك ىلع هللا نأ نيدلا ةرورض نم ملع دق هنإف :نيملسملا نيب هيف عازن

 نإ : ىلاعت هللا لاق ءاّعمسو الع اًعطقو اًفافتا عقاو رودقم لك ام نكلو «ريدق

 كس اَنلَعَج ُهَنَت ٌولَو» :لاقو 11[0:رطاف ةروس] يِدَج قْلُكِ ِتأْيَو بهذي أَم
 هذه نم ىلاعت هب حدمت ام عيمجو ...[1 :فرخزلا ةروس] 4َتوُنلُي ٍضْرَأْلا ىف كيم

 : هلوق امو «هناكمإ يف ال رودقملا عوقو نع ثحبلاو «عقي مل ةرودقملا رومألا

 ريظن الإ تانكمملا لك ىلع رداق ىلاعت هنأل «ةعقاو تاومألل تاماركلا نأ

 .اًبهذ هلعجي نأ ىلع رداق ىلاعت هللا نأل ءبهذ اذه لابجلا نم لبجل كلوق

 بذاك بهذ هنإ كلوق نإف «هفصن بذكو مالكلا اذه فصن قدص :لاقيف

 يف هقدص عفني ال نكل «قداص اًبهذ هلعجي نأ ىلع رداق هللا نأ كلوقو

 "00 كاعدم

 :اهنيب قرفلاو «ءقراوخلا ماسقأ -؛
 : ماسقأ ةثالث قراوخلا

 ناهربو ةيآ ىمسي اذهو «لوسرو يبن يدي ىلع ىرج ةداعلل قراخ ١-

 ظ .ةزجعمو

 .ةمارك ىمسي اذهو «يلو يدي ىلع ىرج ةداعلل قراخ -؟

 .47: ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش 2؟١21)

 ىلإ لحر «نميلا ةمثأ نم «يلوصأ هيقف ثدحم («يناعنصلا ليعامسإ نب دمحم :وه (؟)

 مجعمو ,2117/؟ علاطلا ردبلا :رظنا .ه ١١87 ةنس ءاعنصب يفوت «تافلؤم هل نيمرحلا

 .065/9 نيفلؤملا

 ١/. :ص فاطلألاو تاماركلا نم مهل امو ءايلوألا ةقيقحح يف فاصنإلا 9«6)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 201074

 .اًيئاطيش الاح ىمسي اذهف يصاع وأ ناطيش يدي ىلع ىرج ةداعلل قراخ -

 : ماسقألا هذه نيب قورفلا

 ىلإ فيضأ اذإف :هيلإ فاضي نم بسحب ةداعلل قراخلا رمألا نإ :اّلوأ

 .ةمارك ىمسي هنإف يلولا ىلإ فيضأ اذإو ءاّرجعمو اًناهربو ةيآ همسا راص ىبنلا

 .اًيئاطيش الاح ىمسيف ةذوعشلاو رحسلاو ةناهكلا باحصأ ىلإ فيضأ اذإو
 .ةوبنلا ىوعدب اًيوحصم نوكي ال يلولل يرجي يذلا ةداعلا قرخ نإ : اّيناث

 عم ىعدا اذإف «ةوبنلا ىوعد مدع عم اهنكل ةميظع لاوحأ ءايلوألل يرجي دقف

 نيطايشلا ةهج نم وه امنإ هب دعاسي ام راصو ءاّناطيش راص ةوبنلا لاوحألا كلت
 : كلذ هابشأو ةرحسلاو

 اهطرش نم ةماركلا نأ :ةماركلاو ةزجعملا نيب قرفلاو» :يبطرقلا لاق

 ريغ نم رهظت ام ةماركلا ليقو ء.راهظالا اهطرش نم ةزجعملاو «راتتسالا

 رثأ رهظيف «ناهربلاب نوبلاطيف «ءايبنألا ىوعد دنع رهظت ام ةزجعملاو «ىوعد
 230( كلذ

 ةداعلا هب قرخت امم مظعأو ريثكب عسوأ يبنلل ةداعلا هب قرخت ام نإ :اًنلاث

 ةداعلا قرخو «ىيبنلل ةداعلا قرخل ةبسنلاب دودحم يلولل ةداعلا قرخف «ىيلولل

 لاوحألا نوعدي نيذلا نايصعلا لهأو ةذوعشلا لهأو نيطايشلا ةنهكلاو ةرحسلل

 مهوي نأ ناطيشلا هَّللا ىطعأ امم ةردق اهنكلو ةقيقحلا يف ةداعلل اًقرخ تسيل هذه

 هروصت ةهج نمو «ةرات لييختلا ةهج نم «ءهب سانلا لضي نأو .سانلا هب
 ءايبن الاف «ءايبنألل ةبسنلاب ةداعلا قرخ امأ «ىرخأ ةرات لاكشأو روص يف هلكشتو

 ام نوكي ىتح «مهنامز يف سنإلاو نجلا ةداع يأ ةداعلا مهل ىلاعت هَّللا قرخي

 قراخ نم يطعأ امب يبنلا ضراعي دق نهاكلاو رحاسلا نأل ؛اًناهربو ٌةيآ هوطعي

 )١( ريسفت القرطبي:١١/0"6.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .هرخآ ىلإ نهاكلاو رحاسلا اذه هب دمت نأ نيطايشلل نكمي امب ةداعلل

 ةيناطيشلا لاوحألا بحاصو كي لوسرلل عباتم ةماركلا بحاص نإ :اًعبار

 هقح يف تناك هيهنو هرمأل اًمفاومو ِةِكَي لوسرلل اًعباتم دجو نمف «كلذ فالخب
 رومألا هذه نم هيدي ىلع يرجي ام نأ انملع عرشلل اًقلاخم ناك نمو «همارك

 : رجح نبا لاق «نيطايشلا لامعأ نم امإو اًجاردتسا امإ يه لب «ةماركب تسيل

 نم كلذ هل عقو نم نأ ىلع لدي ةداعلا قرخ نأ ةماعلا دنع رقتسا يذلا نأ »

 نم لطبملا دي ىلع رهظي دق قراخلا ناف «هلوقي نمم طلغ وهو ىلاعت هللا ءايلوأ

 ىلإ ىلاعت هللا ءايلوأ ةيالو ىلع كلذب لدتسي نم جاتحيف «بهارو نهاكو رحاس

 اكسمتم ناك ناف «ءكلذ هل عقو نم لاح ربتخي نأ هوركذ ام ىلوأو «قراف

 ."'"( الف ال نمو هتيالو ةمالع كلذ ناك يهاونلاو ةيعرشلا رماوألاب

 ةلوازمب نوكت الو «ميلعتلاو ملعتلا اهيف يدجت ال تاماركلا نإ : اًسماخ

 قراوخلاو ةناهكلاو ةذوعشلا فالخب ءاهبحاص اهنقتي ةصوصخم لامعأ

 تاولخلاب ةضايرلاو ملعتلاب نوبستكي رومألا هذهب نيلغتشملا نإف «ةيناطيشلا

 .ةيكرشلا مسالطلاو ةيعدبلا راكذألا ركذو عوجلا نم ةليوطلا
 فدهلاف .«سفانتلاو ةضراعملا اهنيب لصحي ةيناطيشلا قراوخلا :اًسداس

 سيلو «مهبولقو مهلوقعب بعللاو «مهل سانلا هابتنا بلجو سانلا عاضخإ اهنم
 ' نم اوسيل نيذلا داهزلاو دابعلا ءالؤهو » :ةيميت نبا لاق ءيعرش دصقم اهل
 مهدحأل نوكيف نيطايشلا مهب نرتقت ةنسلاو باتكلل نيعبتملا نيقتملا هللا ءايلوأ

 ."' ”« اضعب اهضعب ضراعي ءالؤه قراوخ نكل هلاح بساني ام قراوخلا نم

 ةقسفلاو عدبلا لهأف «ةيناطيشلا لاوحألا باحصأ دنع بذكلا ةرثك : اًعباس

 نوقلتخيو «قراوخلا عاونأ ركذ نم نورثكي قراوخلا نوعدي نمم ةرحسلاو

 .١١/590:ىواتفلا عومجم (؟)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا ْ هللا

 .ةلهجلاو ماوعلا بولق ةلامتسا دصقل كلذ لك «قراوخلا يف صصقلا بجعأ

 لهأ فالخب اذهو «ءيش لك يف ةعاطلاو ميظعتلاو سيدقتلا مهل لصحي ىتح

 بذكلا يف نوعقي الو ءمهل سيل ام نوعدي ال مهنإف ةماقتسالاو ةعاطلا

 . لجدلاو

 ءاّدمع وأ الهج بذكلا نم مهدحأ يف نوكي نأ دب الو» : ةيميت نبا لاق

 هئايلوأ نيب كلذب هللا قرفيل «مهب ةنرتقملا نيطايشلا لاح بساني ام مثإلا نمو
 محشي لهإ» : ىلاعت هللا لاق ؛نيطايشلا ءايلوأ نم مهب نيهبشتملا نيبو نيقتملا
 ,210( 975-899 :ءارعشلا ةروس] «ِريأ كَم لك لع لَ ُنيِطْنََّسلا ُلّدَتَت نم لع

 لطبتو «مهنيطايش مهنع فرصنت ةيناطيشلا لاوحألا لهأ نإ :اًئماث

 "”اهأرق اذإ اذهلو ١ :ةيميت نبا لاق «ىلاعت هللا ركذ مهدنع ركذ اذإ مهقراوخ

 لاحب رانلا لخدي نم لثم اهتلطبأ قدصب ةيناطيشلا لاوحألا دنع ناسنإلا
 .06 يناطيش

 :تاماركلا نم سانلا فقوم --5

 : ماسقأ ةثالث ىلإ تاماركلا هاجت سانلا مسقنا

 : ءايبنألا ريغل تاداعلا قراوخ دوجوب بذك نم :لوألا مسقلا

 ءايلوألا تامارك تابثإ نإ :اولاقو ءايلوألا تامارك '؟”ةلزتعملا تركنأ

 ىلع داع امو «ةداعلل قرخ عيمجلا نأل ؛لاطبالاب ءايبنألا تازجعم ىلع دوعي

 قرخت ال ةفئاط تلاقف » :ةيميت نبا لاق «لطاب وهف لاطبالاب ءايبنألا تازجعم

 .؟590 /١١:ىواتفلا عومجم 0010(

 .ىسركلا ةيآأ ىنعي (1)

 .5 : ىواتفلا عومجم هرف

 2.١6١ /5:يرشخمزلل فاشكلاو 2١6١/١6 :رابجلا دبع ىضاقلل ىنغملا :رظنا (؟)

 .57-57 :ص فاطلألاو تاماركلا نم مهل امو ءايلوألا ةقيقح يف فاصنالاو



 1 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تاماركبو ناهكلاو ةرحسلا قراوخ نم ركذي امب اوبذكو «يبنل الإ ةداعلا

 وهف «لطاب ةلزتعملا لوقو «''"« مهريغو ةلزتعملا رثكأ ةقيرط هذهو «نيحلاصلا

 نم نامز لك يف ةدهاشملا ةرركتملا عئاقولاو ةحيحصلا صوصنلل فلاخم

 : ثالغلا عاونألا هذه تنثأ كيك هّللاو «ةرحسلاو ءايلوألل ةداعلا قرخ

 ءايلوألا تامارك تبثأو «ءايبنألل اهيطعي يتلا نيهاربلاو تايآلا تبثأف

 نآرقلل در وه اهب ناميإلا مدعف «ةرحسلا تالييختو ةرحسلا قيراخم تبثأو

 هنايب قبس امك حيحصب سيل اذهف ءايبنألا قراخ عم هبتشت اهنأ امأو «هيلع لد اميف

 .ماسقألا هذه نيب قورفلا يف

 «ءايبنألا ريغل قراوخلا نم رتاوت امب اوبذك '””ءالؤه نكل ١ :ةيميت نبا لاق
 نم ريثك دنع ةرتاوتم ءاهدهش نمل ةدوهشم ةدوجوم يه لوقي مهل عزانملاو

 ريثك قلخ اهدهش دقو «ءايبنألا تازجعم ضعب مهدنع ترتاوت امم مظعأ سانلا

 باغ امب نوقدصيو «هودهش امب نوبذكي فيكف «ءايبنألا تازجعم اودهشي مل

 ." «هريغ رتاوت امم مظعأ مهدنع رتاوت امب نوبذكيو «مهنع
 :هّلل اّيلو ناك ةداعلا قرخ نم عون هل ناك نم لك نأ دقتعا نم : يناثلا مسقلا

 ةنسلا لهأ عم نوقفتي مهو «ةيفوصلا قرطلا لكو ةرعاشألا لوق اذهو

 الف .دودح وأ طباوض نودب نكلو «ةماركلا عوقو زاوج تابثإ يف ةعامجلاو

 «ةرحسلا وأ ءايلوألل عقي ام نيبو ءايبنألل تاداعلا قراوخ نم عقي ام نيب نوقرفي

 لبق نم حالصلا تامالع روهظو «ءايبنألا لبق نم ةوبنلا ىوعد الإ اهنيب قرف الو

 .ءايلوألا

 ضراعم يف دئاوعلا قراوخ زيوجت اندنع يضرملاو» :ىينيوجلا لاق

 .؟ :ص تاوبنلا )١(

 .ةلزتعملا دصقي (*)

 .؟: ص تاوبنلا 6()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا كلل

 بسح ىلع ةزجعملا عوقوب الإ ةزجعملاو ةماركلا نيب قرفي ال مث «تاماركلا

 .217( ةوبنلا ىوعد

 : كلذ يف طسوت نم :ثلاثلا مسقلا

 «ةلزتعملا اهركني امك تاماركلا نوركني الف «ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهو

 قراوخلا نوديقي لب «ىلاعت هّلل اًيلو هبحاص نأو «ةمارك قراخ لك نوربتعي الو

 كلذ دعبو ءهسابتلا نم عنمتو رمألا اذه ةقيقح حضوت ةنيعم طباوضو دويقب
 لامجإ نكميو «ىلاعت هّلل اًعيطمو اّيلو هبحاص نأو ةمارك قراخلا اذه نأ قدصي

 : يلي اميف طباوضلا هذه

 :ةماركلا تابثإ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ طباوض -5

 :ةماركلاب ةيانع فلسلل نكي مل ١-

 بلط نود نم فلسلا نم عقت تناك تاماركلا نأ ةنسلا لهأ ةديقع نم

 هللا نم ةمعنو ةبه يه لب «مهبابسأ نم الو مهعنص نم تسيل يهف .«فلكتو

 اهبلطي ناك ةباحصلا نم اًدحأ دجن مل كلذلو «هدابع نم ءاشي نم اهيطعي ىلاعت

 ىوقتلاب سانلا نوطلاخي اوناك لب ءعوج وأ ةدهاجم وأ ةضاير وأ ةولخب

 ةباحصلا ناك دقو  :هلوقب هتمدقم يف نودلخ نبا هركذي ام وحن ىلع ةعاطلاو

 ,ظوظحلا رفوأ تاماركلا هذه نم مهظح ناكو «ةدهاجملا هذه لثم ىلع قو

 ."''« ةيانع اهب مهل عقي مل مهنكلو
 ليوعتلاو «تاماركلاو قراوخلا ىلع دامتعالا مالسإلا جهنم نم سيلو

 نآرقلا وهو «ىمظعلا ةزجعملاب ىتأ امنإ مالسإلا نإ لب «ءيش لك يف اهيلع
 دنع يهابتلا ٍةِْككَي يبنلا يده نم نكي ملو «ناهربلاو ةجحلا ىلع دمتعملا ميركلا

 قبس ام لك يف ةيلذاشلا ةقيرطلا بهذم دقن دقنلا رخآ يف يتأي فوسو «7577:ص داشرإلا )١(

 .ةماركلا ثحبم نم

 .؟587 : ص نودلخ نبا ةمدقم 4(؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لدت ةزجعمو ةيآ هنم اوبلط املك ناك لب «تازجعملاو قراوخلاب نيكرشملا

 َنوْكَم وأ © اًعوُبَْي ٍضرألا َّنِم انل رجفت ٌقَح كل نمو نأ اولاَوإم :لاق هقدص ىلع
 70 مص ايف 4 ع ص م ب هل - واب 00 90 5 اص ل مس عم ل هس ا دوخي رس هس

 امك َءآَمَسلأ طش وأ © اريجفن اهلللخ رلهنالا رجفلف بنعو ليخن نم ةنج كل
 مع

 - قرت وأ ٍفرخُي نم تِنِب كل نكي وأ (2 اليم ةكبلملاو هللاب قأت وأ امسك انَيلَع َتْمَعَر 2-2 مك ععرلا لن رععم د1 7 كس نك عج نحب 2 لا يسلم 27 أس مك ع حس اج يمص ها عدم

 ل
2 
 ارت اَلِإ تنك لح قر ٌداَحَبْس ل ُةؤَوْقَت ابك ادلع لَ َّقح َكَبِرِل وُ نكَو لَمَسلَأ .٠

 هباحصأ عم هلم اعتو ٌدِْكَي يبنلا ةايح تناك كلذلو 9٠-98[. :ءارسالا ةروس] 16 الس

 هل لصحف ءمهتايح يف هوفلأ امو «سانلا ةداع هيلع يرجت امل اًقبط يرجت

 .رافسألاو بورحلا يف بابسألا لذبو «مهلاو ضرملاو عوجلا

 : قلخلا نع اهمتكو اهرتس ةماركلا يف لضفألا -؟

 هللا لأسيو «ةمعنلاو ةحنملا هذه ىلع ِهَّللا ركشي نأ نمؤملا ىلع بجاولا

 ال نأو ءاهرمأ متكي نأو «اّرابتخاو ٌءالتبا تناك نإ ةنتفلا مدعو تابثلا ىلاعت

 تلصح اذإ نوحلاصلا لزي ملو «سانلا مامأ يهابتلاو رخافتلل ةليسو اهذختي

 يف نوكت دق اهنأل اهنوعيشي الو اهنومتكي تاماركلا نم عاونألا هذه لثم مهل
 نأ نمؤملا ىلع بجاولاف «غيزلا نم اهبحاص ىلع نمؤي الو «ةنتفلا نم مهقح
 راهظإ لجأل تناك اذإ امأ «؛كلذل ةينيد ةجاح َّمث ىأر اذإ الإ هذهب ثدحتي ال

 اذإ اميس اهنامتك لضفألا اذهف «كلذ وحنو هل بِي هللا ماركإ راهظال وأ هتلزنم

 هذه لثم يف ناك اذإو «ضعبلا بيصت دق ةنتف اهب ثدحتلاو اهراهظإ عم ناك

 لجأل حالصلا مهيلع رهظ نمب سانلا قلعتيو لهجلا اهيف رهظي يتلا ةنمزألا

 عئارذ دسي نأو ءرشلا لئاسو دصي نأ نمؤملا ىلع بجي هنإف مهيف داقتعالا

 .كلذ لوادتو تاماركلا ركذ اهنم ىتلا ولغلاو كرشلا

 ريغ ىلع رهظت دقو «ةيالولا لوصح يف ةدمع تسبل ةيسحلا ةماركلا ٠'-

 | : لماكلا

 ال اهروهظو «لماكلا ريغ ىلع رهظت دق ةيسحلا ةماركلا نأ ةنسلا لهأ دقتعي



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا 1

 مهتدمع ءالؤه نم اًريثك دجتو » : ةيميت نبا لاق «هتيالو وأ ءاهبحاص لامك ينعي

 ضعب وأ ءرومألا ضعب يف ةفشاكم هنع ردص دق هنأ هلل اّيلو هنوك داقتعا يف

 ءاوهلا يف ريطي وأ .ءتوميف صخش ىلإ ريشي نأ لثم «ةداعلل ةقراخلا تافرصتلا

 وأ ءءاوهلا نم اًقيربإ المي وأ ءانايحأ ءاملا ىلع يشمي وأ ءاهريغ وأ ءةكم ىلإ

 نأ وأ «سانلا نيعأ نع انايحأ يفتخي نأ وأ «بيغلا نم تاقوألا ضعب قفني

 ربخي وأ «هتجاح ىضقف هءاج دق هآرف تيم وأ بئاغ وهو هب ثاغتسا سانلا ضعب

 .رومألا نم كلذ وحن وأ ءضيرم وأ «مهل بئاغ لاحب وأ ء«مهل قرس امب سانلا

 قفتا دق لب هلل يلو اهبحاص نأ ىلع لدي ام رومألا هذه نم ءيش يف سيلو

 ىتح هب رتغي مل ءاملا ىلع ىشم وأ ءاوهلا يف راط ول لجرلا نأ ىلع هّللا ءايلوأ

 .هيهنو هرمأل هتقفاومو هَّللا لوسرل هتعباتم رظني
 ةقراخلا رومألا هذهو ءرومألا هذه نم مظعأ ىلاعت هللا ءايلوأ تاماركو

 هذه ناف ءهّلل اًرودع نوكي دقف هلل اًيلو اهبحاص نوكي دق ناك نإو ةداعلل

 نوكتو «نيقفانملاو باتكلا لهأو نيك رشملاو رافكلا نم ريثكل نوكت قراوخلا

 ءيش هل ناك نم لك نإ نظي نأ زوجي الف «نيطايشلا نم نوكتو .عدبلا لهأل
 .مهلاعفأو ءمهتافصب هللا ءايلوأ ربتعي لب ءهّلل يلو هنأ رومألا هذه نم

 «نآرقلاو «ناميإلا رونب نوفرعيو ءةنسلاو باتكلا اهيلع لد يتلا مهلاوحأو

 .ةرهاظلا مالسإلا عئارشو «ةنطابلا ناميالا قئاقحبو

 نوكيو صاخشأ يف دجوت دق اهلاثمأو ةروكذملا رومألا هذه نإ كلذ لاثم

 اًسبالم نوكي لب ء«ةبوتكملا تاولصلا يلصي الو ءأضوتي ال مهدحأ

 ءرباقملاو «نيمامقلاو «تامامحلا ىلإ يوأي «بالكلل اًرشاعم «تاساجنلل

 لاق دقو .فظنتي الو «ةيعرشلا ةراهطلا رهطتي ال «ةثيبخ هتحئار «لبازملاو

 اهرضحي يأ (1)(ة ضتحم شوشحلا هذه نإ » : ةيلخألا هذه نع ...ِدلك يبنلا

 .7777:ح عماجلا حيحص ىف ينابلألا هححصو 25: ح هجام نباو 0 : ح دواد وبأ هجرخأ 0010



 لادا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ءاندجسم نبرقي الف نيتثيبخلا نيترجشلا نيتاه نم لكأ نم » :لاقو «ناطيشلا
 الإ لبقي ال بيط هَّللا نإ ) :لاقو "76 مدآ ونب هنم ىذأتي امم ىذأتت ةكئالملا ناف

 اهبحي يتلا «ثئابخلاو تاساجنلل اًرشابم صخشلا ناك اذإف ..."'« اًبيط

 وأ «نيطايشلا اهرضحت يتلا ءشوشحلاو تامامحلا ىلإ يوأي وأ «ناطيشلا
 وأ ,قساوفو ثئابخ يه ىتلا بالكلا ناذآو «ريبانزلاو براقعلاو تايحلا لكأي

 هّللا ريغ وعدي وأ «ناطيشلا اهبحي يتلا «تاساجنلا نم هؤحنو لوبلا برشي

 صلخي الو «هخيش ةيحان ىلإ دجسي وأ ءاهيلإ هجوتيو «تاقولخملاب ثيغتسيف

 لبازملا ىلإ يوأي وأ «نارينلا وأ ءبالكلا سبالي وأ «نيملاعلا برل نيدلا

 دوهيلا نم رافكلا رباقم ىلإ اميس الو «رباقملا ىلإ يوأي وأ ءةسجنلا عضاوملاو

 عامس هيلع مدقيو «هنع رفنيو «نآرقلا عامس هركي وأ «نيكرشملا وأ «ىراصنلاو

 «نمحرلا مالك عامس ىلع ناطيشلا ريمازم عامس رثؤيو ءراعشألاو يناغألا

 .""( نمحرلا ءايلوأ تامالع ال ناطيشلا ءايلوأ تامالع هذهف

 : هيلع رهظت مل نمم لضفأ اهبحاص نأ ةماركلا لوصح ينعي ال -4

 ىلعأو لضفأ هنأ كلذ ىنعم سيل هنإف يلولا نو هللا اهاطعأ اذإ ةماركلا

 لقأ نوكي دقو «نوكي ال دقو الضفم نوكي دقف «ةماركلا طعي مل نم ىلع ةلزنم

 نأ تاماركلا هنع تنود نم ىنعي الف «ةماركلا هل لصحت مل نمم ريثكب ةجرد

 هنأ لجأل هلاوقأ ذخؤت نأ الو «هب ىدتقي نأ الو ءلضفأ الو ءملعأ نوكي

 رضت ال ةردقو اًملع قراوخلا مدع نإ » : ةيميت نبا لاق «ةماركلا هنم تلصح

 ) )1١ناميالا بعش يف يقهيبلاو «57148:ح ىربكلا نئسلا يف يئاسنلا هجرخأ ح:017١05,

 ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو 27171 :راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو

 ح:11٠١1.

 1١١6. :حملسم هجرخأ (؟)

 .15١5-١5:ىواتفلا عومجبم (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا للملا

 نم ءيش هل رخسي ملو «تابيغملا نم ءيش هل فشكتني مل نمف «هنيد يف ملسملا
 يف هل عفنأ كلذ مدع نوكي دق لب «هللا دنع هتبترم يف كلذ هصقني ال تاينوكلا

)010( 
 ( هلئيد

 .مهتاميإ فعض ىلع لدي ال نيملسملا ضعبل ةماركلا لوصح مدع نإو

 نم ريثك َري مل اذهلو ءدبعلا ناميإ ةيوقت :اهنم بابسأل عقت ةماركلا نأل

 ةماقإ :اًضيأ اهنمو «مهنيقي لامكو مهناميإ ةوقل تاماركلا نم اًئيش ةباحصلا
 .ودعلا ىلع ةجحلا

 : هب قلعتت ال بولقلا نإف ةتباثلا تاماركلا باحصأ نم تام نم -

 قلعتت الو ءريخلا هل ىجري هنإف ةماركلا بحاص حلاصلا دبعلا تام اذإ

 حجيرمت هنم بلطي وأ «هب دجنتسي و «هربقل ىتؤي وأ «هب ثاغتسي وأ «هب بولقلا

 .تابركلا

 :هرمأ ىلع ةماقتسالاو ىلاعت هللا ةعاط ةماركلا ببس -
 هللا لاق :ةماقتسالا لهأب ةصتخم يهو «ةعاطلا اهييس هللا نم ةماركلا

 4*1 :لافنألا ةررس] «َنوُشنمْلا الإ :هُواَلْوَأ نإ ::ءايلزأ اونا اًموإ» : ىلاعتو كرابت

 ةصتخم يهو «يصاعملاو ةيرفكلا لامعألا اهببسو «ناطيشلا نم ةذوعشلاو

 إو كردجما مهيآيلتأ 1 نحول نكن َّقإَو» : ىلاعت ِهَّللا لاق ءلالضلا لهأب
 نأب نوقدصي ةعامجلاو ةنئسلا لهأو 17١[« :ماعنألا ةروس] هنو نإ مهومسعلأ

 «[١8:سنوي ةروس] «4(ُةَرَملا 1 اًمَلَقم :ىلاعت ِهَّللا لاق "”ةرحسو اًرحس ايندلا يف

 ) )1١عومجم الفتاوى:١١/177.

 اًئيش لمعي وأ «هبتكي وأ «هب ملكتي «مالكو ىقرو دّمَع "رجس " :يساقملا ةمادق نبا لا هه

 امو لتقي ام هنمف «ةقيقح هلو «هل ةرشابم ريغ نم هلقع وأ وأ ءهروحسملا ندب يف رثؤي

 امو ءهجوزو سر قرا دنس اهل يبق «هنأردأ نع جلا لخأي امو رق

 ةقيقح هل رحسلا نأ الولو .. .يعفاشلا لوق اذهو «نينثا ٌببحُي وأ ءرخآلا ىلإ امهدحأ ضَْبُي

 ,.لهؤ-١ ٠ // ينغملا :رظنا( هنم ةذاعتسالاب ىلاعت هّللا رمأ امل



 211 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .[5١١:فارعألا ةروس] «ِريِظَع رخس وُءاجَو# :لاقو
 7 ايلا

 .ىوقتلاو ناميالا اهببس نوكي نأ دبال ءايلوألا تامارك » :ةيميت نبا لاق

 نم ال ءهّللا ءادعأ قراوخ نم وهف نايصعلاو قوسفلاو رفكلا هببس ناك امف

 ركذلاو ةءارقلاو ةالصلاب لصحت ال هقراوخ تناك نمف هللا ءايلوأ تامارك

 «بئاغلاو «تيملا ءاعد : لثم «كرشلا دنع لصحت امنإو «ءاعدلاو ليللا مايقو

 مدلاو سفانخلاو ريبانزلاو تايحلاك «تامرحملا لكأو .«نايصعلا و قسفلاب وأ

 بناجألا ةوسنلا عم اميس ال صقرلاو ءانغلا لثمو «تاساجنلا نم هريغو

 ريمازم عامس دنع ىوقتو «نآرقلا عامس دنع صقنت هقراوخ ةلاحو «نادرملاو

 رقن ةالصلا رقني وأ اًدعاق ىلص ةالصلا تءاج اذإف اًليوط اليل صقريف «ناطيشلا

 الو ةبحم هيف هل سيل «هفلكتيو «هنع رفنيو «نآرقلا عامس ضغبي وهو .كيدلا

 : ديجاوم هدنع دجيو .ةيدصتلاو ءاكملا عامس بحيو «هدجو دنع ةذل الو قوذ

 2 ةيناطيش لاوحأ هذهف

 :تاماركلا لضفأ ةنسلاو باتكلا ىلع دبعلا ةماقتسا -

 ءامهمكحب اضرلاو امهتعاطو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ قيرط ىلع ةماقتسالا

 لك نم مظعأو لضفأ يهو «ةماركلا نيع يه لمعلاو ملعلا يف قيفوتلاو
 يلو نم هللا يلو فرعي اهبو «ةيفوصلا اهل علطتت يتلا ةيداملا قراوخلا

 بلاط نك » :ليق اذهلو «ةيالو ىلع لدت الف اهدحو قراوخلا امأو «ناطيشلا

 .206 ةماركلل اًبلاط ال ةماقتسالل

 : يبنلا ةيآ سنج غلبت ال يلولا ةمارك -4

 يف اهعم تكرتشا نإو اهسنج غلبت ال اهنأ يف «ةنسلا لهأ هيلع يذلا وه اذه

 ناهربو ةيآب ةماركلا ىواستت «ىواستت اولاق مهنإف ةرعاشألا امأو «ةروصلا

  000:ىرواتفلا عومجم ١١/7 5١.

 ) )0عومجم الفتاوى:١١/ 59١



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 20184

 «يبن انأ :لوقي يبنلا نأ امهنيب قرفلا نكل « سنجلا ثيح نم ةزجعملاو يبنلا

 .يبنلل عبات انأ :لوقيف يلولا امأو

 الو يسنالل نكمي ال امب ةداعلل قراخلا لعج قي هللا نإف لطاب مهلوقو
 ُنِجْلاَو سنإلا ِتعَمَسْجَأ ِنَْل لق :ىلاعت لاق امك «كلذ اوطعي نأ تعمتجا ول ينجلل

 ةروس] # اريهظ ضع 2 ل مهضعب كنا لَو هلثمب نوني ال ناره اذنه ٍلْثِمِب أونأي نأ لَ

 ال ىسوم اهتيلوأ يتلا تايآلا كلذكو ءناهربو ةيا نآرقلاف «[88:ءارسإلا

 «تايآلا نم ىسيع نيو هللا ىطعأ ام كلذكو «ةنهكلا الو ةرحسلا اهعيطتست

 ءاوعمتجا ول نجلاو سنالا نم مهنامز لهأ هعيطتسي ال لوسرو يبن لك كلذكو

 نجلا ةداع قرخي هنأل ؛ناهربو ةيآ يبنلا قراخف «كلذ نوعيطتسي ال مهنإف

 يبنلا قراخ ىلإ ةبسنلاب دودحم وهف يلولا قراخ امأ «نامزلا كلذ يف سنإلاو

 ةمارك اهنأل ,.نجلا ضعب الو سنالا اهعيطتسي ال يتلا ةداعلا هل قرخت هنأ يف

 امأ ءوه هب مركي امب صاخ وه لب ؛ةوبن الو ةلاسر ىلع اًناهرب الو ٌةيآ تسيلو

 نوكت دقو :اييخت نوكت دقو «ةدودحم هذهف ةرحسلاو نيطايشلا قراوخ

 دبعلا ةروص يفو «ناسنإ ةروص يف ينجلا رهظي دق اذهل «نجلا نم الكشت
 رخآ ٍناكم يف نوكيو «حلاصلا

 تسيل « مهب ةصتخم اهنأ ءالقعلا ملعي امم ءايبنألا تايآ نإ » : ةيميت نبا لاق

 يف ءاوسو «ءايبنألا ريغل اهلثم قلخي مل هللا نأ نوملعيف «مهريغل نوكت امم

 نيبو مهعابتأ نيب اهب هللا قرف يتلا مهتايآو «مهموق ةايح يف تناك يتلا مهتايآ

 تاداعلا يف دجوي ام سنج نم تسيل «ءالؤه كالهو ءالؤه ةاجنب «مهيبذكم

 7( حونل الإ ضرألا لهأ عيمجل هللا قيرغت لثم كلذو «مهريغل ةفلتخملا
 نوكرتشي امم ىلعأ يه مهتوبن ىلع تلد يتلا ءايبنألا تايآ نإف ١ :اًضيأ لاقو

 )١( تاوبنلا ص:٠١9.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ءايبنألا لاوحأب رابخالا لثمو .نآرقلاب نايتالا لثم ءمهعابتأو مه هيف

 لثمو «ةعاسلا طارشأو «ةمايقلا موي نوكي امب رابخإلاو مهممأو «نيمدقتملا

 قلخي نأ لثمو ءرحبلا قشو «ةيح اصعلا بلق لثمو «ءضرألا نم ةقانلا جارخإ
 ناميلسل نجلا ريخستو هللا نذإب اًريط نوكيف هيف خفنيف ريطلا ةئيهك نيطلا نم
 .©0«هريغل هلثم نكي مل

 ةمارك نوكت نأ حصت يبنل ةزجعم لك نإ ١ :مهلوق امأو » : يناعنصلا لاقو

 قاطن نورصاقلا عسو امنإ » :اًضيأ لاقو .''”« اهيلع ليلد ال ىوعد هذهف ' يلول

 هنأو «يلول ةمارك نوكي نأ زاج كك يبنلل ةزجعم ناك املك :اولاق ةماركلا

 الو هلوقن ال اذهف ءءامصلا ةرخصلا نم ءارشعلا ةقانلا جرخيو ةيح اصعلا بلقي

 ."”« هيلع ليلد الو «ةمارك

 امأو ءهّللا ةملك ءالعإو «نيدلا ةرصن يف نوكت امنإ ةحودمملا ةماركلا -4

 : اهبحاص ىلع ةمقن بلقنت اهنإف هَّللا طخسي اميف اهفرص اذإ
 ةجاحل وأ نيدلا ىف ةجحل مهتامارك هّللا ءايلوأ رايخو » :ةيميت نبا لاق

 فشكلا نإ» :اًضيأ لاقو «' 7( كلذك مهيبن تازجعم تناك امك نيملسملاب

 ىلع عالطالاك ةدئاف هيف نكي مل ناف «نوكي ال وأ ةدئاف هيف نوكي نأ امإ ريثأتلاو

 «ةدئاف ريغل نجلاب عامتجالاو «ةجاح ريغل عابسلا بوكرو «دابعلا تائيس
 ايندلا يف ال هيف ةعفنم ال اذهف «رسجلا ىلع روبعلا ناكمإ عم ءاملا ىلع يشملاو

 .0(بعللاو ثبعلا ةلزنمب وهو «ةرخآلا يف الو

 )١( :ص تاوبنلا ١١5.

 :ص فاطلألاو تاماركلا نم مهل امو ءايلوألا ةقيقح يف فاصنإلا (؟) 50.

 .75 :ص فاطلألاو تاماركلا نم مهل امو ءايلوألا ةقيقح يف فاصنإلا 69)

 .7 75/١١ :ىواتفلا عومجم (14)

 ١198/١١. 2ه٠::59494-١١/0 : ىواتفلا عومجم :رظناو ١١/2378:ىواتفلا عومجم (5)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا كلل

 ١- ةيعرشلا ماكحألا ضراعت ال ةحودمملا ةماركلا :

 يهف «ةلطاب اهنإف ةينيد ةدعاق وأ ءاّيعرش اًمكح ضقانت ةماركلا تناك اذإ

 نم مكح اهب تبثي ال كلذكو ءناطيشلا نم ءاقلإ امإو ءمهو امإو «لايخ امإ

 ةيعرشلا ماكحألل نأ كلذ ءاًضيأ يعرش مكح اهب يفتني الو «ةيعرشلا ماكحألا

 .عامجإلاو هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةفورعملا اهرداصم

 ليلحتلا يف فشكلاو ةماركلاب ةيفوصلا لمع نع يبطاشلا ثدحت املو

 مدع رهظ ةعيرشلا دعاوق ىلع تضرع اذإ ءايشألا هذه لثمف » :لاق ميرحتلاو

 لدي ال قورعلا ضعب كرحت وأ لوهجملا فتاهلا وأ ةفشاكملا ذإ ءاهيلع ءانبلا

 هريغ وأ مكاح كلذ رضح ول الإو .هسفن يف هناكمإل ميرحتلا الو ليلحتلا ىلع

 مهيديأ نيب ةعضاو دي نم جرختسي ىتح هنع ثحبلا بدني وأ هيلع بجي ناكل

 لام ذخأ وأ «ينالفلا لوتقملا لتق انالف نأب فتاه فته ولو ءهقحتسم ىلإ

 يف اًدهاش نوكي وأ ؟هلوقب لمعلا هيلع بجي ناكأ ءقرس وأ «ىنز وأ «نالف

 وأ هب مكاحلا مكحي ناكأ كلذب رجح وأ ةرجش تملكت ول لب ؟ماكحألا ضعب

 نأ انضرف اذإو ...هلثم عرشلا يف دهعي ال امم اذه ؟يعرش مكح هيلع ينبي

 كاسم الاب مكحلا نأ ىلع كلذ لدي ال اًمارح ماعطلا نوكل مزال قرعلا ضابقنا

 .''" مولعم عرشلا يف ربتعم ليلد هيلع لدي مل اذإ هنع
 :ةماركلاب ةلص هل سيلو ةناعإ قراخلا نوكي دق ١-

 نيعي دقف «هدابع ضعبل كو هللا نم ةصاخلا ةناعإلا :ةماركلاب هبتشي امم

 ال نكل «قيضلاو بركلاو مهلا مهنع اهب جرفي ءايشأب دابعلا ضعب َنَيَه هللا
 معني ام لك سيلف «ةداعلل ةقراخ اًرومأ تسيل اهنأل ؛ةماركلا باب يف لخدت

 رمأ اهنأ اهطباض ةماركلا لب ؛ةمارك ةميظعلا رومألا نم دبعلا ىلع هب َنبك هللا

 .؟977--4/ :ماصتعالا )1١(



 للا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .يلو يدي ىلع ىرج ةداعلل قراخ

 : اهيلإ هتجاح لجأل دبعلل ماركإو ةمعن ةماركلا -5

 لصحت مل ةماركلا نأل «ءايبنألل ةزجعم ةقيقحلا يف ءايلوألا تامارك عوقو

 رومألا نم يهو «هتعيرشو هنيد ىده ىلع هريسو هيبنل هتعباتم ةكربب الإ مهدحأل

 دقو ءاهيلإ هتجاح لجأل دبعلل ك5 هَّللا نم ماعنإو ماركإ ةماركلاف اقع ةزئاجلا

 .ةيويند ةينوك اهيلإ هتجاح نوكت دقو ةينيد اهيلإ هتجاح نوكت

 ديناسألاب تاماركلا نم نودملاف «ةباحصلا دنع تاماركلا تلق اذهلو

 لاق «مهدعب نميف اذكهو «نيعباتلا نع ىوري امم ريثكب لقأ ةباحصلا نع ةتباثلا

 .لجرلا ةجاح بسحب نوكت دق تاماركلا نأ فرعي نأ يغبني اممو » : ةيميت نبا

 دسيو هناميإ ىوقي ام اهنم هاتأ جاتحملا وأ نامياإلا فيعضلا اهيلإ جاتحا اذإف

 لثم هيتأي الف «كلذ نع اًينغتسم هنم هلل ةيالو لمكأ وه نم نوكيو ؛هتجاح

 يف رومألا هذه تناك اذهلو «هتيالو صقنل ال ءاهنع هانغو «هتجرد ولعل «كلذ

 ."'"6 ةباحصلا يف اهنم رثكأ نيعباتلا

 ١- اًجاردتساو ةنتف نوكت دق ةماركلا :

 ةمعنو ةمارك نوكي مهيديأ ىلع رهظي ام لك نأب نومزجي فلسلا نكي مل

 نأب نوم زجي ىتح بيغلا نوملعي ال مهف «ةنتف نوكي نأ نوفاخي اوناك لب ءمهل

 اهب صقنت ام اًريثك قراوخلا تناك املو » :ةيميت نبا لاق «ةمارك قراخلا اذه

 .ىلاعت هّللا رفغتسيو كلذ لثم نم بوتي نيحلاصلا نم ريثك ناك لجرلا ةجرد

 هللا لأسيف مهضعب ىلع ضرعتو «ةقرسلاو انزلاك بونذلا نم بوتي امك
 الو :هتمه اهلعجي الو ءاهدنع فقي ال نأ كلاسلا ديرملا رمأي مهلكو ءاهلاوز

 ."”(تامارك اهنأ مهنظ عم ءاهب حجبتي

 7587/١١. :ىواتفلا عومجم 220

 ١١/ 5٠١. :ىواتفلا عومجم 223



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا قلل

 تاعقاولا نم هل عقي ام لك يف دقتعي نأ يلولل زوجي الو  :يناكوشلا لاقو

 ناطيشلا سيبلت نم نوكي دقف .هناحبس هّللا نم ةمارك كلذ نأ تافشاكملاو

 نإف ةنسلاو باتكلا ىلع هلاعفأو هلاوقأ ضرعي نأ هيلع بجاولا لب «هركمو

 ءيشل ةفلاخم تناك نإو «هناحبس هللا نم ةماركو قدص يهف امهل ةقفاوم تناك

 .. ؟ هلع سيف ناطيشلا هنم عبط دق هب روكمم عودخم هنأ ملعيلف كلذ نم

 .اهليصحت يف ةبغرلاو تاماركلا بلطل فوشتلا نم فلسلا رذح دقو

 لم كايف لب امن ىلإ كقوشت » :هلوق ىف كلذ نيب يف هللا ءاطخ نيا حسحأ

 قزر امبر » :لاقو ''”«بويغلا نم كنع بجح ام ىلإ كفوشت نم ريخ بويعلا

 ةنتف ربتعي ةماركلا بلط نأ اًئيبم لاقو 2"( ةماقتسالا هل لمكت مل نم ةماركلا

 فتاوه هتدانو الإ اهل فشك امدنع فقت نأ كلاس ةمه تدارأ ام » :اهبلاطل

 كتدانو الإ تانوكملا رهاوظ تجربت الو .«كمامأ بلطت يذلا :ةقيقحلا

 . 47( رفكت الف ةنتف نحن امنإ :اهقئاقح

 : هسيبلتو ناطيشلا لمع نم نوكي دق قراخلا نإ -15

 لك نم مدآ ينب لالضإ ىلع صيرح ناطيشلا نأ ةيفوصلا هنع لفغي امم

 باب نم هلوخد كلذ نمو «ةيصعمب المع وأ «ةعاط يف اًولغ ناك ءاوس «قيرط

 نم اهنأ مهمهويو «تاداعلا مهل قرخيف مدآ ينب ىلع طلستي وهف «تاماركلا

 نأ هّللا يلو طرش نم سيلو » :لاقف «نايبلا متأ ةيميت نبا كلذ نيب دقو ههّللا

 ملع ضعب هيلع يفخي نأ زوجي لب «ئطخي الو طلغي ال اًموصعم نوكي

 رومألا ضعب بسحي ىتح «نيدلا رومأ ضعب هيلع هبتشي نأ زوجيو «ةعيرشلا

 .775:ص يلولا رطق )1١(

 .45:ص مكحلا ىلع يبونرشلا حرش )١(

 .189: ص مكحلا ىلع يبونرشلا حرش (9)

 .45: ص مكحلا ىلع يبونرشلا حرش (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نم اهنأ قراوخلا ضعب يف نظي نأ زوجيو «هنع هللا ىهن اممو هب هَّللا رمأ امم

 الو ءهتجرد صقنل هيلع اهسيل ءناطيشلا نم نوكتو ىلاعت هّللا ءايلوأ تامارك
 .©37( ىلاعت هللا ةيالو نع كلذب جرخي مل نإو «ناطيشلا نم اهنأ فرعي

 نيقتملا هَّللا ءايلوأ نم اوسيل نيذلا داهزلاو دابعلا ءالؤهو » :اًضيأ لاقو

 ام قراوخلا نم مهدحأل نوكيف «نيطايشلا مهب نرتقت ةنسلاو باتكلل نيعبتملا

 هل نم لصح اذإو ءاضعب اهضعب ضراعي ءالؤه قراوخ نكل ؛هلاح بساني
 نم مهدحأ يف نوكي نأ دب الو «مهيلع اهلطبأ ىلاعت هَّللا ءايلوأ نم نكمت

 .مهب ةنرتقملا نيطايشلا لاح بساني ام مثإلا نمو ءاّدمع وأ الهج بذكلا

 ءايلوأ نم مهب نيهبشتملا نيبو «نيقتملا هئايلوأ نيب كلذب هَّللا قرفيل
 ينإف ١ :لاقف نيطايشلا سيبلت ىلع ةلثمأ ةيميت نبا برضو :«''"« نيطايشلا
 لخد يذلا ناطيشلا هبطاخي امنإو عفانملا نم اهيف امب تاتابنلا هبطاخت نم فرعأ

 ةيآ أرقيف هللا يلو اي كل ائينه لوقتو رجشلاو رجحلا مهبطاخي نم فرعأو ءاهيف
 اهريغو ريفاصعلا هبطاختف ريطلا ديص دصقي نم فرعأو «كلذ بهذيف يسركلا

 لخدي امك ءاهيف لخد دق ناطيشلا نوكيو «ءارقفلا ينلكأي ىتح ينذخ لوقتو

 هسفن ىريف قلغم وهو «تيبلا يف نوكي نم مهنمو «كلذب هبطاخيو «سناإلا يف

 نجلا نوكتو «ةنيدملا باوبأ يف كلذكو «سكعلابو «حتفي مل وهو «هجراخ

 نوكيو «هبلطي نم هدنع رضحت وأ «راونأ هب رمت وأ ,ةعرسب هتجرخأو هتلخدأ دق

 ةرم دعب ةرم يسركلا ةيآ أرق اذإف «هبحاص ةروصب نوروصتي نيطايشلا نم كلذ

 هدعيو هللا رمأ نم انأ :هل لوقيو بطاخم هبطاخي نم فرعأو هلك كلذ بهذ

 ل قراوخلا هل رهظيو ِةيلَي يبنلا هب رشب يذلا يدهملا هنأب

 :7١1١/١١-1١17, ىواتفلا عومجم 0010(

 ,597/1-١١597:ىواتفلا عومجم :رظناو ,«١١/5960:ىواتفلا عومجم (؟)

 ."١١/٠0٠:ىواتفلا عومجم 9(6)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 :ةماركلا يف ةيلذاشلا لوق لاطبإ -ا/

 : ترهظ ىتمو ةيفوصلا ةماركلا راشتنا ببس :الوأ

 نيملسملا دئاقع نم ةيدقع ةلأسمب اهتقالع ببسب ترشتنا ةيفوصلا ةفارخلا

 اهتلغتساف «ةنسلاو باتكلا صوصنب ةتباثلا ءايلوألا ةمارك ةديقع يهو ء«ةتباثلا

 تاهرتو سواسوو تافارخ نم هنوركذي ام ىلع اليلد اهتربتعاو ةيفوصلا قرفلا

 يناعنصلا هلاق ام مهيلع قدص ىتح «.مهتعفر دصقل مهقرطو مهخويش نع

 هلالاك مهنأب مهفصوو «ناثوألاو مانصألا ةلمج نم ءايلوألا لعج هنإو » : مهنع

 .'"(ناكف نك ءيشلل نولوقي ىلاعتو سدقت

 ةتباثلا ةماركلا ةديقع نأ نقيتو ملعل ةفصنم ةرظنب رظنو ثحابلا فقو ولو

 نالف نم رابخألا قيرط نع ةاقلتملا ةيفوصلا ةماركلا ريغ ةحيحصلا صوصنلاب

 نرقلا لبق ةنودملا ةيفوصلا نوتملا انعبتت اذإو «''”ءيش اذهو ءيش اذهف «نالفو

 خيرات مهأ يفف «رباع ردان لكشب الإ رهظت تاماركلا داكت ال يرجهلا سماخلا

 ميعن يبأل ءايلوألا ةيلح :باتك وهو «ةرتفلا هذه يف فوصتلا لاجرل

 ةافولا خيرات : ركذ وه ةمجرتملا ةيصخشلل هيف خيراتلا دامع ناك «يناهبصألا

 كلت نع ةيورملا لاوقألا نم ريثكلا مث «تاحايسلا نطومو «دلوملا نطومو
 ةمكحلا راطإ نع جرخت هل مجرتملا يفوصلا لاوقأ نكت ملو «ةيصخشلا

 دقو ءاهيف دارطتسالاو تاماركلا ركذب متهت بتكلا كلت نكت ملو ءدهزلاو

 .« ةرهاظلا تاماركلاو ةروهشملا فيناصتلا هل ١ :ةرابع ةليلق تارم يف انلباقت

 ةنس ىفوتملا يريشقلا وه الاقتسم اًناونع تاماركلل درفأ يفوص لوأ لعلو
 امهلالخ راشأف ءعوضوملا اذهل ةريهشلا هتلاسر نم نيتقرو درفأ نيح (ه574)

 :4١. ص فاطلألاو تاماركلا نم مهل امو ءايلوألا ةقيقح يف فاصنإلا )١(

 عبارلا ددعلا ١91/4 ةنسل ثحابلا ةلجم يف لاقم وهو روعيز ىلعل ةيفوصلا ةماركلا :رظنا (؟)

 .1907 : ص



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تازجعملاو ؛ءايلوألل تاماركلا نأو ءزئاج ءايلوألل تاماركلا عوقو نأ ىلإ

 ةيالو يف حدقي ال ةماركلا مدع نأو «عونلا ال ةجردلا يف فالتخا عم ءايبنألل

 .هتيالو يف طرشب تسيل اهنأو ؛يلولا

 تراص ذإ مويلا ىتحو «يرجهلا عباسلا نرقلا دعب فلتخا لاحلا نكل

 دجن داكن ال اننإ ىتح .ةفاك ةيفوصلا تاباتكلا يف هنع ىنغ ال اًدحبم تاماركلا

 :اهرهشأ «ةلقتسم بتك تاماركلل تدرفأ مث !ةمارك الب دحاو اًيفوص

 اذه «نقلملا نبال ءايلوألا تاقبطو «يناهبنلل ءايلوألا تامارك عماج

 اودرفأ مهنإ لب ءامهريغو ينارعشلاو يعفايلا بتك نم ريثكلا ىلإ ةفاضإلاب

 ."''عازنلا اهيف رثك يتلا تاماركلا ضعب تابثإ يف ةلقتسم تافلؤم
 يفوصلا مامتهالل زيح ربكأ لتحت ةيفوصلا تاماركلا ةلأسم اندجو اذكهو

 ةنس دعب ةيسابعلا ةفالخلا طوقسل عجري كلذ ببسو «عباسلا نرقلا دعب

 لك لالقتساو ءاهضعب نع اهلاصفناو «ةيمالسإلا تاليودلا لالقتساو (ه0)

 ملعلاو ةفالخلا رقم دادغب دعت ملف ءاهئايلوأو اهخويشو اهناطلسب ةلود

 ءاهسفنب لقتست ةلود لك تحبصأو «ةلقتسملا دالبلا يف تقرفت لب «ةيفوصلاو

 تاماركو ءايلوأو باطقأ ماشلاو برغملاو نميللو «ءايلوأو بطق رصمل حبصأف

 نإ لب «ةسفانملا دالبلا رئاس نع ةدلبلا كلتل ةرهشو بذج ةليسو نوكت دف
 ةلصاحلا تاماركلا مهنع عاشتو «ةيفوصلا ءايلوأ روبق نوروزي اوحبصأ ةالولا

 فولألا هدنع عمتجي اًمسومو اًرازم يلولا كلذ حيرض لعج امم «مهتوم دعب

 كلسملا :يسلبانلا ةلاسر يف يف امك ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالا ىلع ةردقلا ةلأسم لثم )١(

 :يومحلا ةلاسر يف امك «هتوم دعب تيملا فرصت ةلأسمو «يلولا روطت مكح يف ىلجلا

 نم كلذ ريغو «لاقتنالا دعب ةماركلاو هللا ءايلوأل فرصتلا تابثإب لاصتالاو برقلا تاحفن

 ناديز فسويل فوصتلا ىف تاسارد تايلاوتملا :رظنا .ةئيعم ةماركل ةدرفملا بتكلا

 ١ .60 67-1 : ص



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 ."'”روذنلاو تابرقلا نولذبي نيذلا نيرئازلا نم

 ةيفوصلا ءايلوأ نع تاماركلا راشتناو عباسلا نرقلا دعب فوصتلا زيم اممو

 ةلواحمو سانلل مهتطلاخم نم نيرخأتملا ةيفوصلا خويش اهب مستا ام وه

 خويش نيب رمألا اذه نكي ملو «ةالولاو ماوعلا نيب مهسفنأ راهشإو مهنيب ردصتلا

 نكي ملف «ندملاو ةالولاو سانلا نع نيلزعنم اوناك لب «نيمدقتملا ةيفوصلا

 خويش امأ «مهل رهظت يتلا تاماركلا كلذ نمو ريثكلا مهنع سانلا فرعي

 نولمعيو سانلا نيب مهسفنأ نورهشيو نوردصتي اوناك دقف نيرخأتملا ةيفوصلا

 ىلوتيو «نيديرملاو عابتألا ذاختا نم نورثكيو ءةيفوصلا قلحلاو اياكتلا

 مهعابتأ ريثكتل ةليسو اهولعج ىتلا ةموعزملا تاماركلا كلت رشن مهعابتأ

 اهولخو مهتقيرط قدصو مهقدص ىلع نهربت يتلا ةلدآلا ىوقأ نم اهوربتعاو

 .ةيعرشلا تافلاخملاو عدبلا نم

 بحاص ام ةجذاسلا ةيماعلا ةيلقعلا ىلع ةرماؤملا هذه لوبق ىلع دعاس دقل

 كلتل سانلا نكرف «هيلع ءادعألا بلاكتو يمالسإلا ملاعلل فعض نم كلذ

 ىلع ةردقو «بويغلا ملع ىلع ةردق نم فوصتلا خويش اهددري يتلا مالحألا

 نود عامسلاب اوفتكا امنإو ءاّئيش كلذ نم اوري مل مهنأ عم «ءيش لك يف ريثأتلا

 ."”ليلدلاو ةدهاشملا

 : ةماركلا باب ىف ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيف تعقو ىتلا ةيدقعلا ءاطخألا : اًيناث

 نايب ىتأي ةماركلا ىف قحلا لوقلا نايبو ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق نايب دعب

 : ةماركلا ةديقعل

 )١( :ص ناديز فسويل فوصتلا ىف تاسارد تايلاوتملا :رظنا 08.
 )( :ص ناديز فسويل فوصتلا ىف تاسارد تايلاوتملا :رظنا 01-55.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ١- تاماركلا ءاعدا يف لجدلاو بذكلا ةرثك :

 قرفلا دحأ نع هلوق يف قورز وهو ةيلذاشلا خويش دحأ كلذب حرص دقو
 اولسري نأ لاحلا مهب رجنا ىتح » :لاقف ىصقألا برغملا يف ةعدتبملا ةيفوصلا

 نع رابخألا يف بذكلا دوجو ىلع كلذب نولماحتيو ...دالبلا يف مهباحصأ

 «ةنامأو قدص قيرطلا » :لاقف يضارلا ةمالس حرص كلذكو «''”( تاماركلا

 نأ مهوتو «ةيعرش ةاكذ ريغب نيباعثلاو رانلا لكأ راهظإب شغلل اهتلعج تنأو

 نم اًريثك انيأر دقو ...راهطألا هللا دابع الإ اهيلإ لصي مل يتلا رارسألا نم كلذ

 ."7(لاعفألا هذه نولعفي ةيلذاشلا فئاوط

 ةيعيبط ريغ ةيسفن ةلاح هب امإو «بذاك امإ تاغلابملا هذه عضو نمو :تلق
 ثدحتيف «ةقيقح اهبسحيو اًرومأ مهوتي وأ «هتقيقح ملعي ال مالكب يذهي هتلعج

 نم ةيفوصلا بتك ققح نم ىتحو هل تاصح يتلا تاملسملا نم اهنأ ىلع اهب
 : (نئملا فئاطل) باتك ققحم لاق «تاماركلا ركذب مهعلو دقتنا مهل نيبحملا

 نوعدي ةفوصتملا نم ريثكف «جرح الو هنع ثدح اذهف تاماركلا ءاعدا امأو»

 نيب اهنوجوريو «مهعابتأ مهنع اهيكحي وأ «.مهسفنأ نع اهنوكحيف «تاماركلا

 مهنإف «ةيالولا لهأ فالخ ىلع اذهو .مهيلإ مهراظنأ تفلل نيملسملا ماوع

 رثكأ نأ » : يناعنصلا لاقو ؛ ا”( ىلاعتو كرات هللا عم ابدأ ةماركلاب نورتتسي

 ماوعلا نم بذك صاوخلا لوقع ىلع تزاحو ماوعلا نيب تعاش يتلا تاماركلا

 جمهلا مهو ملعلا رونب اوئيضتسي مل قعان لك عابتأ مالسإلا نيد ةنتف مه نيذلا
 296 عاعرلا

 ) )1١ديرملا ةدع ص:١١5.

 .١17-7١؟١:ص ةيدماح ظعاوم (١؟)

 .كعلا نمحرلا دبع دلاخ وه باتكلا ققحمو 2788 : ص نئملا فئاطل ()

 .59 :ص فاطلألاو تاماركلا نم مهل امو ءايلوألا ةقيقح ىف فاصنإلا (4)



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 : سانلا مامأ تاماركلاب يهابتلا يف لالض -؟

 مهنأك قلخلا مامأ تاماركلا روهظب يهابتلا ىلاعت هّللا ءايلوأ ةقيرط نم سيل

 .ةنسلا لهأ لوق يف هنايب قبس امك اهب رتستلا فلسلا يده ناك لب ءاهل لهأ

 : هيلإ عوجرلا بجي اًيعرش اليلد ةماركلا تسيل -
 ةلدأ كانه تسيلو «.دئاقعلا تابثإ يف هيلع دمتعي اليلد ةماركلا تسيل

 قرطلا ريغ نم تتبث ةلأسم لكو «نيملسملا رئاس نع ةيفوصلا اهب تصتخا

 .ةمومذملا عدبلا نم يه لب ءاهب ةربع الف ةربتعملا ةيعرشلا

 : تاماركلا باب يف مهيلع ناطيشلا طلست - 4

 يف سيبلتلا يف ناطيشلا نم مهرذح مدع اهيف اوعقو يتلا ءاطخألا نم

 ."'"بابلا اذه يف سانلا ىلع سبلي ام اًريثك ناطيشلا نأ عم «تاماركلا

 : مهخويش سيدقت يف تاماركلا بابل مهلالغتسا -ه

 بلجل رصتخملا بابلا وه هنأل «تاماركلا باب ةيلذاشلا ةقيرطلا تلغتسا

 ,ةورثلاو هاجلا ىلع لوصحلاو «مهب ناتتفالاو «ءمهل سانلا بولق ميظعت

 نالف نأو (ةماركلا) بقلب سانلا نيب رخافتلاو «نيديرملاو عابتألا باطقتساو

 هنوري امل نوشهدي لوقعلا ءاطسبو ةماعلا نم اًريثك نإف «تاماركلا باحصأ نم

 نع مهرابخإ نم مهبتك يف هنوعمسي امو ةضايرلا لهأو ةفوصتملا ضعب نم

 ريغ نم يه ةبيرغ لامعأ نم هنولمعي ام وأ «هب اوربخأ امك عقي بيغم ثداح

 ىتح ديزتو ومنت مهيف ةشهدلا لازت ال مث «يداعلا ناسنالا ةقاط قوف كش

 مهلامعأ نم هودهاش ام نأو «هقلخ ةوفصو «ءايلوأ ءالؤه نأ ىلإ مهسوفن نئمطت

 يف مهتناكم ولعو مهتنامأو مهقدص ىلع لدت يتلا مهتامارك نم ةمارك وه امنإ

 ."”هتلمحو حيحصلا نيدلا لهأ مه مهنأو «ىقتلاو عرولاو دهزلا

 .77:ص برعلا دنع يمالسإلا فوصتلا راودأ :رظنا (؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا
 اللاوو 000 ااااااااالل1لثح417 هيل بلر ((ًبشوعسعسعلظطخ##ًًع171700070ة0ة0ة0000

 هنأل «سانلا بولق ىلإ اهلالخ نم نوجلي يتلا ةديحولا يه ةقيرطلا هذهو
 ملعو داهج لهأ مه اوسيلف .ماعلا حلاصلا ليبس يف قرطلا خويشل لضف ال

 هب نورختفي ءيش مهل سيلف ءاياكتلاو تاولخلا يف ءاوزنا لهأ مه لب «ةوعدو

 خويشلا ءالؤه نمو «؟مهل ىقبي اذامف مهنع تعزن اذإف «تاماركلا ءاعدا ريغ

 ام قوف هعابتأ ىلع اًدج ريبكلا هريثأت ناكو » :هنع ليق دقو «رمسألا مالسلا دبع

 تناك ام فوصتلا نم ذخأ رمسألا نأل هلك كلذ ثدح دقو ءهروصت نكمي

 ةيناولهبلا نم برض ىلإ يحورلا هيماست لوحتف ؛.هيلإ علطتتو هنم همهفت ةماعلا

 .00 هيلإ اهتبسنو تازجعملاو قراوخلاو تاماركلا قالتخاو ةذوعشلاو

 : حورلا لصأ يف مهلالض -"5

 تافصب اههبشتو «حورلا ةقيقح نع اهمالك دنع ةيلذاشلا ةقيرطلا تلض
 اذه يف لالضلا نايب قبس دقو «مهيديأ ىلع ةماركلا روهظب كلذ ةقالعو ءهللا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع تافصلاو ءامسألا ديحوت نع ثيدحلا دنع بابلا

 ظ : تاماركلا لوصح بابسأ يف مهلالض -

 .رومأملا لعفب ةعاطلا وهو «يعرشلا ببسلا نع ةيلذاشلا ةقيرطلا تلض

 عيوجتلاو تاولخلاو تادهاجملاو تاضايرلا ةلوازم امأ ءروضحملا كرتو

 نايدألاو للملا يف ةعئاش رومألا هذه تناكدقف ةماركلا ىلع لوصحلل ركذلاو

 يه ةكرتشملا ةدعاقلا تناكو «دونهلا ءارقف اهلواز نم لوأ نمو «ةقباسلا

 ةفولأملا نيناوقلا قارتخاو «ءيش لك يف سانلل ماعلا رهظملا نع جورخلا

 كلت تلقتنا مث «نيذوعشملاو ةرحسلا رشتنا كلذ ببسبو «ةيعيبطلا ةايحلل

 لعف لثم اولعفو «ةدابعو ةدهاجم كلذ اومسو «ةيفوصلا قرفلا ىلإ رهاظملا

 سانلا دنع تحبصأ ىتح ءاهب اوقدصف ةماعلا اهاودع تباصأو ءرثكأو ةرحسلا

 .157١:ص ةيقورزلاو قورز دمحأ )010(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ش

 نايدألاب رثأتلا اذه ىلع لدي اممو ءلاجرلا رادقأ هب نزوت يذلا نازيملا يه

 نمو «تاضايرلاو مولعلا كلت يقلتل دونهلا دالب ىلإ مهرفس وه قباسلا للملاو
 عضب اهيف ىضقو ؛ةرم نم رثكأ دنهلا ىلإ جالحلا روصنم نب نيسحلا رفس كلذ
 ."'"مهنع هاقلت ام رهظيل داع مث «بردتو اهيف ملعت ثيح «تاونس

 : تاماركلل ملاع عارتخا يف مهلالض -

 باتك يف ركذ هل تأي ملو «مه الإ هدهشي ال «ةماركلل ملاع دوجو اومعز

 الو باتكب ديقتت الو ءاهل دح ال يتلا ةعساولا مهتالايخ نم وه امنإو «ةنس الو

 .حلاص فلسل لوق الو «ةنس

 ءايبنألا تازجعم نيب ةيوستلا يف ةرعاشألاو ةيلذاشلا ةقيرطلا لالض -4

 : ءايلوألا تاماركو

 غلبت الف «نيلسرملاو ءايبنألا نود ءايلوألاف اذه عمو » :ةيميت نبا لاق

 ةليضفلا يف نوغلبي ال مهنأ امك «نيلسرملا تازجعم لثم طق دحأ تامارك

 مهنوكراشي دق امك ءاهضعب يف مهنوكراشي دق مهنكلو «مهتاجرد ىلإ باوثلاو

 ."""( مهلامعأ ضعب يف

 ٠١- ةيونعملا ةماركلا ليضفت نم مهدصقم لالض :

 نم نودصقي يتلا ةيونعملا ةماركلل اهليضفت دنع ةيلذاشلا ةقيرطلا تلض

 هللا نم يقلتلاو «ةينطابلا قئاقحلاو «ةيندللا مولعلا ىلع لالدتسالا اهئارو

 .هجو نم اذه ءهنم عامتسالاو ىلاعت

 مهتردق مدع ىلع رتستلا ةيونعملا ةماركلا ليضفتب اودارأ رخآ هجو نمو

 رهظت مل مهخويش نم دجو نم اذلو «سانلا مومعل ةيسحلا تاماركلا راهظإ

 )١( ص مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا :/ا١5.

  20:ص تاوبلا 6.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هيلع ةرهاظلا تاماركلا روهظب هعابتأ دحأ هبلاط وأ «ةرهاظ ةيسح تامارك هيلع

 ال رمأ اذهو هللا نع يقلتلاو عامتسالا وهو اهنم مظعأ وه امب ىلحت هنأ معز

 .نيديرملا بولق ىلع هترطيس يف رمتسيف «هيلع سانلا عالطا نكمي
 ١- مهتامارك نم فلخت امل ةكحضملا جراخملا داجيإ :

 نبا لاق امك اهيف اولاق تفلختو لبقتسملا يف ةماركب خيشلا دعو اذإف

 جرخف اًئيش انلق اذإ نحن :لوقي يلع يديس انخويش خيش ناك دقو » : ةبيجع

 ةفرعمب هققحتل كلذو «تارم رشع انحرف جرخي مل اذإو «ةدحاو ةرم انحرف
 237( هللا

 : قراخلا لصحي ىتح ةيرفكو ةيعدب قرط مادختسا -

 ةروضحم عدب يف ةيفوصلا قرطلا رئاسو ةيلذاشلا ةقيرطلا تعقو دقو
 - قورز ركذ دقو «ةداعلا قرخ بحو «ةماركلا بلط ببسب ةيعرش تافلاخمو

 ءارقف اهيف عقو يتلا عدبلا نع - قحلا لوقلل ةيلذاشلا ءاملع برقأ نم وهو

 نمو «تقولا ءارقف يف ىولبلا اهب تمع اًرمأ نيرشع ركذو «ةيفوصلا نم هرصع
 زونكلا ملع : اهدحأ » :قورز لاق «ةداعلا قرخ ةلأسمب ةقالع هل ام رومألا هذه

 .لقعلا ةلقو ايندلا بح نم ةسيسد يهو ءاهوحنو تايدغاكلاو ءايميكلاو

 مسالطلاو فورحلاو مئازعلاو ميتاوخلا نم فيرصتلا ملع : يناثلا

 وحنو ودع نم راصتنا وأ هاج ةماقال قراوخلاب راهظتسالا بلط هثعابو ءاهوحنو
 .كلذ

 هلصأو «ضارغألا يف هفيرصتو «ناجلا ميدختو يناحورلا ملع :ثلاثلا

 .هلبق يذلا نم وحن
 يف رظنلا نم هارجم يرجي امو «ميجنتلاو «ناثدحلا ملع :عبارلا

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 8".



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 نم وهو «ءاهزورب لبق رومألا ىلع عالطالل فوشتلاو «ةيولعلا تارايتخالا

 .سفنلا يف ىوعدلا ةسوسو

 ءاهصاوخ ليصحتل ءامسألاب قلعتلاو «مظعألا مسالا بلط :سماخلا

 ةلاطبلا حاتفم وهو ةمهلاب هجوتلاو .«لمعلا نع ةدرجم اهب ةدافتسالاو

 20( لالضلاو

 :ةيعرش ةحلصم اهيف سيل ةيفوصلا قراوخ ١-
 ءاوس «ةيعرش حلصمل نوكت اهنأ نيقداصلا هللا ءايلوأ تامارك تافص نم

 رمألا اذه دجت الف مهخويش نع ةيفوصلا هركذي ام امأ «ةمألل وأ يلولل تناك

 تديعأ تيملا نأ نومعزي مهدجتف «ةيعرش ةعفنم مهتاماركل سيلف « مهدنع اني

 «ببسلا اذهل هايحأف يلولا ءاجف هتومل نزحلا مهباصأ هلهأ نأ ببسل هل ةايحلا

 هذه تحبصأف '”تيملا يف حورلا داعي ىتح لكألا نع عنتمي مهدحأ نأ وأ

 .رمسلا اهب لصحيو اهب سانلا هكفتي يتلا رداونلاو لزهلا ليبق نم تاماركلا

 دهزلا وهو هب رهاظتي يذلا هفدهو فوصتلا دصقم نع جرخ اهضعب نإ لب

 نايتالا وأ ءاّبهذ ةراجحلا بلق مهتامارك نم عمست تحبصأف اهتاذلمو ايندلا يف

 يتلا تاماركلا عاونأبو «,ففيصلا يف ءاتشلا ةهكافبو ءءاتشلا يف فيصلا ةهكافب

 برشو لكأ نم ايندلا عاتم نم هعابتأ ىلع ةعسوتلا ىلع اًرداق يلولا رهظت
 يتلا تاعاجملا ةنمزأ يف صصقلا هذه ترثكو !ةيويند تاذلمو نكسمو

 اًيلاط ال ايندلل اًيلاط ديرملا حبصأ ىتح «ةيمالسإلا دالبلا ضعب تباصأ
 .”ةرخكلل

 نيدلا يف اهررضو ةعدبلا هذه هيف حرش الصف ةعدب لكل دقع دقو .158 :ص ديرملاةدع )١(

 7519/9517 نم

 .55:ص ناديز فسويل فوصتلا يف تاسارد تايلاوتملا :رظنا (؟)
 5١. :ص ناديز فسويل فوصتلا يف تاسارد تايلاوتملا :رظنا (9)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ةياكحلا يوار الإ اهيلع علطي ال ةيفوصلا قراوخ -5

 : '")رومأ ةثالث نم اهيف دبال ىكحت ةمارك لك
 : ثلاثلا رمألاو «ةماركلا بحاص :يناثلا رمألاو «يوارلا :لوألا رمألا

 قايس بحاص ناك اذإ اهضعب فلختي دقو بلاغلا يف اذه «ةماركلا دوهش

 نم تغلب يتلا تاماركلا هذه عبتت دنعو «هدي ىلع ترهظ نم وه ةماركلا

 دجت داكت ال «ةيفوصلا خويش نيب ةرشتنم تحبصأو ءريثكلا ءيشلا ةرثكلا
 «نيبرقملا عابتألا وأ ةصقلا قاس نم الإ ءاهترثك ىلع تاماركلا كلتل اًدوهش

 وأ خيشلا نم عامسلا وه امنإو ءاّئيش مهنيعأب اودهاشي ملف سانلا مومع امأ

 .سانلا نيب اهلقنو اهتحص يف مهدنع فاك اذهو «هعابتأ

 : تاماركلا ىوعد ببسب كرشلا يف عوقولا -6

 يف كرشلا يف عوقولا ىلإ اهيف بذكلاو «تاماركلا يف عسوتلا ببست دقو

 يف رضيو عفني هنأ يلولا تامارك نم نأ نودقتعي اوحبصأف «ةيهولألا ديحوت

 لهأ هيف عقو ام كلذ ىلع ةلثمألا نمو «هل ةمارك هذه نأو «هتامم دعبو هتايح

 هلوح نم ترهظ هللا هافوت نيحف ١ هتوم دعب قورز يف ولغ نم ايقيرفأ لامش
 نادلبلا ضعبل اًيماح راص امك «هقراوخو هتامارك ددعت صيصاقألاو تاياورلا

 يأ نم مهتنيدم يمحي فوس اًقورز نأ نودقتعي سلبارط لهأ ناكو ...نكامألاو

 لامش نم نيمداقلا جاجحلا ةداع نم ناكو ...قرشلا ةيحان نم مهيتأي زاغ

 نوركذيو « هيلإ مهلوصو نيح قورز ىدل مهحاورأو مهلاومأ اوعدوي نأ ايقيرفأ

 شطعلا هب دتشا برغملا ىلإ اًدصاق هدالب نم مدق امل » :اًلجر نأ هتامارك نم

 «قورز دمحأ هلابب رطخ ذإ كلذك وه امنيبف «كالهلاب نقيأ ىتح ءارحص يف اًموي
 :تيبلا تركذتو لاق

 )١( ص ناردب لضفلا وبأ دمحمل ةيفوصلا ةماركلا تايبدأ :رظنا : 68.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 20

 ةعرسب تآ قورز ابأ :انف ةشحوو قيضو برك يف تنك اذإ

 يل ترهظ ةروصو الإ رطاخلا مقتسي ملف ؟لاق امو قورز خيشلا نيأ تلقو

 ناتأ ىلع بكار يبرع لجرب اذإف ءّيلإ لصو ىتح برتقي لعجو ءدعب ىلع
 «لمر قورع دنع هبناج ىلإ «لتلا كلذ دنع ءاملا :يل لاقو «ّىلع ملسف

 ىلإ تيضمف «هدجأ ملف لجرلا ىلإ تفتلاف «ناكملا كلذ نيبتسال رظنأ تلعجف
 : ١

 . 71 هذنئع ءاملا تدحوو ناكملا

 نم اولعج مهنأ كلذ نمو «ةيبوبرلا ديحوت كرش يف اوعقو كلذكو

 نولوقي ءالؤهو » : يناعنصلا لاق ,ءنوكيف نك ءيشلل لوقي نأ يلولا تامارك

 نم عون وأ حيسملا يف ىراصنلا ولغك ولغ اذهو «نونلاو فاكلا نيب يلولا رمأ

 امنإ «نآرق الو ةنس نم ليلد ىلإ جاتحي ال نايذهلا اذه درف ةلمجلابو ...نونجلا

 ."7( ناسنإلا نيبو ناوكألا قلاخ نيب قرفي لقع ىلإ جاتحي

© © © 
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 .88 :ص فاطلألاو تاماركلا نم مهل امو ءايلوألا ةقيقح ىف فاصنإلا (؟)
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 20. ةيلذاشلا دنع ةىدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايبلا

 : لوألا بلطملا

 دوحولا ةدحوب هتفالعو ,ةيلذاشلا دنع رييدتلا طاقسإ ةفيقح

 :ةيلذاشلا دنع رييدتلا طاقسإ ةقيقح :الوأ

 :ريبدتلا طاقسإ فيرعت - ١

 : طاقسإ فيرعت

 ةقانلا تطقسأو ...عقو :طوقسو طقاس وهف ءاطوقس طقسي طقس

 .يلختلاو كرتلاو ءاقلإلا ىنعمب طاقسإلاف «'”(اهدلو تقلأ اذإ :اهريغو

 : ريبدتلا فيرعت

 رظن رمألا ربدتو «ركفتو هتبقاع يف رظن ىنعمب رمألا ربد لاقي :ريبدتلا :ةغل

 ةغللا يف ريبدتلا » :ةبيجع نبا لاقو «''”هيف ركفتو هبقاوع يف يأ «هرابدأ يف
 ."”«اهرخاوأو رومألا يف رظنلا :وه

 لبقتسملا يف اهيلع نوكت نوؤش ريدقت :ريبدتلا 7 :قورز لاق : اًحالطصا

 نكي مل ضيوفتلاب اًيوحصم ناك اذإف «ضيوفتلاب ال مكحلاب ىجري وأ فاخي امم

 .(00(بيرقتلل زاجمف هيلع قلطأ نإو «قيقحتلا دنع اًريبدت
 يف هيلإ لوؤت امو ءرومأللا ةبقاع يف ركفتلا وه ريبدتلا نأ :ةصالخلاو

 متهي ال ىتح لبقتسملا يف ركفت لك نوطقسي يتأيس امك ةيلذاشلاو «لبقتسملا

 .ريثأت الو لعف هل سيلو ءهيلع بتك دق ءيش لك نأل هل دعتسيو كلذل

 .855:ص طيحملا سوماقلاو «57/19١7:برعلا ناسل )1١(4(

 .48: ص طيحملا سوماقلاو «5/”777 :برعلا ناسل :رظنا (؟)

 .594: ص مكحلا نتم حرش ممهلا ظاقيإ ()

 .737: ص مكحلا ىلع قورز حرش 00
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 :ردقلا فيرعت

 يف دقتعت ةيلذاشلاو ءردقلا لئاسم نم عرف رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ ةلأسم

 كيرحتب ردقلا » :ةبيجع نبا لاق :ءاوسب ءاوس ةرعاشألا ةديقعب ردقلا باب

 ةرابع وهو «هرادقمب تطحأ اذإ ءيشلا تردق ردصم اهنوكسو ةلمهملا لادلا

 ءيش ةداهشلا ملاع يف رهظي الف ءاهدوجو لبق تانئاكلاب هللا ملع نيع قلعت نع

 الو لوق هقلخ نم ردصي الو «قباسلا هردقو هملع قبس دقو الإ قئالخلا نم

 مث ,2""( نوكي فيك هردقو هملع يف قبس دقو الإ نوكس الو ةكرح الو «لعف

 للا يدي نيب حرطنيلف ةمئادلا ةحارلا دارأ نم نإ » :دبعلا ىلع بجاولا نيب

 هل رادقألا راجم تحت نكسيو هللا دنع نم زربي ام تقو لك يف رظنيو

 ا"'(هرايتخاو هريبدت نع لزعنلو
 يف زئاج لكلا نأ دقتعنو » :ردقلا فيرعت يف يمناغتسملا هويلع نبا لاقو

 ةعاط نم هرايتخاو هدصق نع رداص .هردقو هئاضقب نئاك لكلا نأو ...هقح

 وهف ءءاشي نم بذعيو «ءاشي نم محري نأ (ىلاعتو هناحبس) هل نأو «نايصعو

 دوجولا يف ءيش ال نأ دقتعنو ...همكحل بقعم ال «قلخلا يف راتخملا لعافلا

 هللا وه هيف لعافلاو ءهتصصخ ةدارإلاو «هتزربأ يتلا يه ىلاعت هتردقو الإ

 ىندأ دوجولا يف قولخمل سيلو [41:تافاصلا ةروس] 4ِنْوْلَمَْت اَمَو ْْحَفَلَح ُهّئلاَو

 ." © بسكلاب اهنع ربعملا «ةبسنلا درجم الإ ريثأت
 :ريبدتلا طاقسإ ةلدأ -؟

 طاقسإ ةديقع تابثإ ىلع ةريثكلا ةلدألا ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش قاس

 .٠١68:ص ردقلاو ءاضقلا ركذ يف رردلا كلس 2غ

 .615 :ص ردقلاو ءاضقلا رك ذ ىف رردلا كلس 20

 .7 175-75 : ص ديرملا هيلإ جاتحي ام ضعي يف دييأتلا ئدابم 6(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 طاقسإ ةلأسم ىلع ةلدألا نم عاونأ ةثالث هللا ءاطع نبا ركذ دقو «''”ريبدتلا
 20د

 :نآرقلا نم ةلدألا -

 را نكح ريل رخل 1 تراكم ام دامو هاك اَم قلي ٌكّيَرَو# : ىلاعت لاق

 يف ١ :اهريسفت يف ةبيجع نيأ لاق «[58:صصقلا ةروس] «(ركورشب اَمَع نَسعَيَو

 لصأ وهو ءراهقلا دحاولا ريبدت عم «رايتخالاو ريبدتلا كرت ىلع ضيضحت ةيآلا

 نم كسفن حارأ» :مكحلا يفو .فيلأتلاب درفأ «فوصتلا لهأ دنع ريبك

 اهيأ «تملع اذإف ...« كسفن نع تنأ هب مقت ال ؛كنع كريغ هب ماق امف «ريبدتلا

 «رايتخا هللا عم كل قبي مل «راتخيو ءاشي ام قلخي يذلا وه ىلاعت قحلا نأ دبعلا

 ام ضراعي ال فراعلا : ليق كلذلو .كب قيلت يتلا يه اهيف كماقأ يتلا ةلاحلاف
 رف

 !( نغ وأ ناك اًرَمف هب لح

 ال من مهتس رجس اميه كوكي ّقح توُيِمَوَي ال كيو القإ» : ىلاعت لاقو
 نبا لاق «[30 :ءاسنلا ةروس] اميل أَوُمْلَسُمَو تصف انش اجرح مهسْفَنَأ فاودجت #7

 هللا مكح نمل الإ لصحي ال يقيقحلا ناميإلا نأ ىلع ةلالد هيف » :هَّللا ءاطع

 كلذ لمشيو ءاضغبو اًبحو ءاّكرتو اًدخأو ءالاعفو الوق ءهسفن ىلع ٍةِكَي هلوسرو

 نمؤم لك ىلع بجاو دايقنالاو «ميلستلاو فيرصتلا مكحو .فيلكتلا مكح
 .دابعلا باستكاب ةقلعتملا يهاونلاو رماوألا :فيلكتلا ماكحأف ءامهيلك يف

 ال هنأ اذه نم نيبتف .دارملا رهق نم كيلع هدروأ ام وه :فيرصتلا ماكحأو

 هويلع نبال مجنلا ةروس يف ملعلا بابل : يف ربجلاب لوقلاو ريبدتلا طاقسإ يف مهتلدأ رظنا )١(

 ظاقيإو :51١-251 ص ردقلاو ءاضقلا ركذ يف رردلا كلس يفو 54-20: ص يمناغتسملا

 84١-81. :ص ممهلا

 .159-50 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا :رظنا ()

 .45 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا :رظناو 217١/5 :ديدملا رحبلا (*)
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 ()١( هرهقل مالستسالاو «هرمأل لاثتمالاب : نيرمأب الإ ناميإلا ةقيقح كل لصحي
 : ةنسلا نم ةلدألا -

 ءابر هّللاب يضر نم ناميإلا معط قاذ» :ِْلكي لاق لاق فيك سابعلا نع

 قاذ امنإو » : هللا ءاطع نبا لاق «''7«الوسرو ايبن ِِكَي دمحمبو ءانيد مالسإلابو

 داقتاو هل ملستسا ءابر هَّللاب يضر امل هنأل ءابر هّللاب يضر نم ناميإلا معط

 هللا ريبدت نسح ىلإ «هرايتخاو هريبدت نع اجراخ هيلإ هدايق ىقلأو ءهمكحل
 هللا دبعأ » :ِهِلكَي لاقو « "06 ضيوفتلا ةحارو شيعلا ةذاذل دجوف ؛هرايتخاو

 ."*”« ريثك ريخ هركت ام ىلع ربصلا يفف عطتست مل نإف ءاضرلاب

 يف ىيقلأ امل فكا ميهاربإ ةصقب مهلالدتسا اًديدرت اهرثكأو ةلدألا مهأ نمو

 :اولاق «'””« يلاحب هملع يلاؤس نم يبسح ١ :رانلا يف يقلأ امل هلوقو :رانلا

 هوعدي مل هنأ الإ هَّللا ىلإ ةقافلاو ةجاحلاب هداقتعا عم هنأل ةلماك ةلاحلا هذهف

 .هطاقسإ لمكألاو «مومذملا رايتخالاو ريبدتلا نم كلذ لعف نأل ءاهلوصحب

 : لاق ؟ةجاح كلأ «ميهاربإل لاق امل تكا ليربج نأ كلذو » : هللا ءاطع نبا لاق

 يب ثغتست مل نإ يأ ؟هلس :ذئنيح هل لاقف «ىلبف هَّللا ىلإ امأو ءالف كيلإ امأ
 ابل

 )١( :ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا 5٠.

 .84 :ح ملسم هجرخأ (؟)

 56١. :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا ()

 راشأ امك ؛ فيعض سابع نبا ثيدح نم ةمجرتلا ثيدح نأ :لوقلا ةلمجو » :ىينابلألا لاق (5)

 :هدهاش فعض ةدشلو «ضعب نم اًمعض دشأ اهضعبو «ةفيعض اهلك هقرط نأل ةيميت نبا هيلإ

 كلذكو «ةمجرتلا ثيدح هيف سيلو «هلصأ ىور امنإو ءمهو يذمرتلا ةياورل هوزع نأو

 يردخلا ديعس يبأك « سابع نبا قيرط ريغ نم هاور هنأ ينعي نأ الإ ؛يناربطلا ةياورل هوزع
 .1١601:ح .1417 /١١:ةفيعضلا ةلسلسلا :رظنا .« نكمملا نم كلذف ءالثم

 نم وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ لوق نم مهضعب هدروأ «هل لصأ ال ١ :ينابلألا لاق (5)
 اًريشم ءايبنألا ةروس ريسفت يف يوغبلا هركذ دقو «عوفرملا يف هل لصأ الو تايليئارسالا
 :271١ 4/١/,. ح ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس :رظنا « رابحألا بعك نع يور :لاقف «هفعضل



 2000 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلأ

 لاقف «ينم كيلإ برقأ هناف «ءكبر لسف .طئاسولاب كسمتلا مدع كنم اًمازتلا

 هتيأرف ترظن ينأ يأ «يلاحب هملع يلاؤس نم يبسح :هل اًبيجم الفكا ميهاربإ

 كسمتأ نأ ديرأ ال انأو ءطئاسولا نم يلاؤس تيأرو «يلاؤس نم يلإ برقأ

 ركذي نأ جاتحي الف «ملاع ىلاعتو هناحبس قحلا نأ تملع ينألو «هنود ءيشب

 ال هنأ تملعو «لاؤسلا نع هللا ملعب تيفتكاف «لامهإلا هيلع زوجي الو «لاؤسب

 ىلع ناك نم نأ كش الو » : ةبيجع نبا لاقو «''70 لاح لك يف هفطل نم ينعدي
 .هب يمر نيح ضرألاو ءامسلا نيب ناك دقو ءهب ىدتقا فَلا ميهاربإ ةلم

 تقولا كلذ يفالتلا ميهاربإ ةلاح تناكف .هلاؤس نع هّللا ملعب ينغتساف

 .'""( ةقيقحلا يف قارغتسالا

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا خياشم لاوقأ -

 ليلدو رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ يه يلذاشلا فوصتلا زيمت ةيضق مهأ نإ

 ريبدتلا طاقسإ يف مهخويشل ةبوسنملا لاوقألا نم لئاهلا مكلا اذه كلذ

 ال نأ رتخاو ءائيش كرمأ نم رتخت ال ١ :يلذاشلا لاق :امهب هللا درفتو رايتخالاو

 «ىلاعت هللا ىلإ ءيش لك نمو «كرارف نمو «راتخملا كلذ نم ّرفو «راتخت

 ريبدتلا نم دب الو ناك نإ 7 :اًضيأ لاقو «'"””«راتخيو ءاشي ام قلخي كنرو
 .'”(!وربدت ال نأ اوريدف

 هيلإ توكشف ءاّموي يسرملا سابعلا يبأ ىلع تلخد» :هَّللا ءاطع نبا لاقو

 كلذ عيطتست نلو «تئش ام اهب عنصاف كل كسفن تناك نإ :لاقف يرمأ ضعب

 يف ةحارلا :لاق مث ءءاش ام اهب عنصي هل اهملسف اهئرابل تناك ناو ءاّدبأ

 .78١:ص رارسألا ةردو «5* :ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا 9«6)

 .59 :ص ممهلا ظاقيإ (4)
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 ريبدتلا ١ :اًضيأ لاقو «'"”ةيدوبعلا وهو .هعم ريبدتلا كرتو هَّللا ىلإ مالستسالا
 رفكو «ةيبوبرلاب كرش هنأل ...رارسألاو بولقلا "”بونذ رئابك نم رايتخالاو

 ريبدتب مومهم دبع ةبوت حصت فيكو «رفكلا هدابعل ىضري الو «لقعلا ةمعنل

 ." «هالوم ةياعر نسح نع لفاغ «هايند
 :هل هريبدتو هّللا رايتخا ىلع دبعلا لوصح ةقيرط هّللا ءاطع نبا نيب دقو

 اذإف ءرازوألاو بونذلا دشأ نم رايتخالاو ريبدتلا نإ : ِهّللا ءاطع نبا لاق

 كل نوكي نأ تدرأ نإو «رايتخالا هعم طقسأف رايتخا هَّللا نم كل نوكي نأ تدرأ

 كلذف دارملا ىلإ لوصولا تدرأ نإو «ريبدتلا دوجو هعم عدت الف ريبدتلا نسح

 ال نأ ديرأ :لاق ؟ديرت ام ديزي يبأل ليق امل كلذلو ءدارم هعم نوكي ال نأب

 .ديرأ

 اهنأ هملعل ءهعم ةدارإلا طوقس الإ هنم هتبلط الو هَّللا نم هتينمأ نكت ملف

 .'47(تابرقلا لجأو تاماركلا لضفأ

 ريبدتلا هسفن نم يغلي نأ وه هل هريبدتو هللا رايتخا ةقيرط نأ نيب دقف : تلق

 مزجي فيك بجعلا لك بجعلاو «هرايتخاو هريبدت كبهي كلذ دنعف «رايتخالاو

 ؟لوسر الو يحو مث الو «هرايتخاو هللا دارم وه كلذ دعب له لصحي ام نأب

 .لمعلا نع اهب نيفتكم اهيلإ نونكسي يتلا نونظلاو ماهوألا الإ كلذ لهف
 :بسكلاب لوقلاو ربجلاب لوقلا نيب ةيلذاشلا ةقيرطلا -*
 رفنت ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ الإ ء«ربجلاب لوقلا وه ريبدتلا طاقسإب لوقلا ةقيقح

 )١( :ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا 5١.
 يشوملا يلع دمحم ىسوم : قيقحتب ةيمالسالا ثوحبلا ةلسلس ةخسن نم ةتبثم ةظفللا هذه ف

 .اهتابثإ ديؤي مالكلا قايسو خسنلا رثكأ نم ةطقاس يهو «594: ص

 يف ريونتلاو 51١١ : ص ممهلا ظاقيإ :رظناو .ه 867-5” : ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا وف

 .١؟0:ص رارسألا ةردو 5٠« : ص ريبدتلا طاقسإ

 . 00-7 : ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا (4)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 حرص دقو ءاهب رقتو نطابلا يف اهب نمؤت تناك نإو رهاظلا يف ةملكلا هذه نم
 ةرعاشألاو ءاّنطابو اًرهاظ ربجلاب تلاق ةيربجلا نأ ركذو يمشاهلا دمحم كلذب

 هللا لعج دق » :ةبيجع نبا لاقو «'"7ًبهاظ ال اًنطاب ربجلاب اولاق ةيلذاشلاو

 يفو ءرشلاو ريخلا هب دصقي ءهل رهظي اميف اًبسك دبعلا يف ةرهابلا هتمكحب

 كلذ ببسب هيلإ لعفلا بسنت ةعيرشلا نكل ؛«ةلسلسب رورجم وه :ةقيقحلا
 امك » :بسكلاب لوقلا حدم يف لاقو 7( هيلع ةجحلا موقتف .بسكلا

 «نيبراشلل اغئاس اصلاخ انبل مدو ثرف نيب نم هلالج لج قحلا جرختسا

 ةيربجلا بهذم نيب نم «بسكلاب نيلئاقلا «ةنسلا لهأ بهذم جرختسا

 ةبيجع نبا نيب دقو «'””«اوطرف موقو ءاوطرفأ موق نيب «ةلزتعملا بهذمو
 نكل «روبجم دبعلا نأ قيقحتلاف » :هلوق يف ربجلا يه بسكلا ةقيقح نأ ءالجب

 بلاقل رظن نمو «ةقيقح هامس ينطابلا ربجلل رظن نمف «رايتخالا بلاق يف
 مهو دئاقعلا باب يف مهخويشك كلذ يف مهو أل( ةعيرش هامس رايتخالا

 مهلاوقأ عبتت نمو «'””(ربجلا) ةظفلب (بسكلا) ةظفل نولدبتسي ةرعاشألا

 .ةيربجلا ةلوقمب نولوقي مهنأ دجو مهيديرم ةيبرت يف مهصصقو

 يلذاشلا لاق :ربجلاب لوقلا يف مهخويش نع ةدراولا صوصنلا ضعب هذهو

 علاطي وهو ءوه الإ هلإ ال يذلا هّللاو يأ :لاقف ؟يلولا يصعيأ » :هذيمالت دحأل

 بهاوملا وبأ لاقو «''"« هللا يلو كنأ دهشأ :نسحلا وبأ لاقف «ةقيقحلا نيع

 عناصلاو ةعنصلاب قلعتي اميف عماهلا ثيغلاو عماللا قربلاو عماجلا ثحبلا ةلاسر :رظنا )١(

 .8: ص

 .5 4 :ص ردقلاو ءاضقلا ركذ يف رردلا كلس ()

 ”١57. /” :ديدملا رحبلا (*)

 .71”7/: ص ةيهلالا تاحوتفلا (:)

 .١7-05:ص ةيدماح تاحمل :ةيلذاشلا بتك يف ةرعاشألا لوق رظنا (5)

 .١؟١ :ص ننملا فئاطط ()



 .دقنو ضرع. ةيئاشلا 0
 ةطاحإلا رس يأ :انلق «ةعيرشلا رون لطعل هرون رهظ ول رس ةيبوبرلل » :يلذاشلا
 وه يذلا «عاطملا بسكلا ىنعم يف ىتح عارتخالاو قلخلاب لاعفألا عيمجب

 ."'"6 عيطم دبع لكل عيرشتلا طانم

 الو «لعفلاب نرتقت ةردق هل دبعلا نأ '''”قحلا لهأ بهذمو » :قورز لاقو

 0 هرايتخا نيع يف روبجم هنأو «هيف رثؤت

 هلل دبعلا ديحوت ةحص ةمالع نع صاوخلا يلع هخيش ينارعشلا لأسو

 ىواعدلا رئاسو هلمعب باجعالاو ءايرلا هنع يفتني نأ هتمالع » :لاقف ؟ىلاعت

 هل تسيل تافصلاو لاعفألا عيمج دهشي هنأل كلذو «ليبسلا ءاوس نع ةلضملا

 بجعي الو «هريغ لمعب يئاري ال اًدحأ نأ مولعمو نو هّلل يه امنإو «ةلاصألاب

 :ةقيقح يئاشلا وه ىلاعت هللا نأ  :صاوخلا يلع لاقو «« هب نيزتي الو هب

 ."*”« ريغ ال هتدارإ نيع قحلا ةدارإف كلذل ةدارإ هسفن يف دبعلا دجو نإف

 الإو «كرحت هبر هرخس اذإف .ةرخسم ةلآ وه امنإ دبعلا ١ : ةبيجع نبا لاقو

 ,'"”(ةمكح كيلع هروهظ الإ لمعلا يف كل ةبسن الف كلذك ناك اذإو ءالف

 دبعلا نأ قحلا لهأ دنع ررقت دق » :هلوق يف ربجلا يف حيرص صن ةبيجع نبالو
 دحاولا وه لعافلا امنإو ءرايتخا الو لعف هل سيلف ءراتخم بلاق يف روبجم

 اذإف ...[18:صصقلا ةروس] راسخ مآسي ام قلي كّيرو#» : ىلاعت لاق ءراهقلا

 ."7( هلعاف وه سيل لمع ىلع رجألا دبعلا بلطي فيكف اذه ررقت

 )١( :ص قارشإلا مكح نيناوق 08.

 .ةرعاشألاو ةيفوصلا دصقي (0)

 ."9:ص يناوريقلا ديز يبأ ةلاسر ىلع قورز حرش (0)

 . غ8: ص صارغلا ررد 62

 :١7. ص رردلاو رهاوجلا 2(

 . 06 :ص ممهلا ظاقيإ 030

 .596 /؟ :ديدملا رحبلا رظناو 277237 : ص ممهلا ظاقيإ (0)



 ا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت) هباتك يف ةيلذاشلا ةقيرطلا نع يطويسلا عفادو

 دقع دقف ربجلاب لوقلا اهيلع تدقتنا يتلا لئاسملا نم ركذو (ةيلذاشلا ةقيرطلا

 نم ربجلا مهوي ام نيفراعلا ضعب مالك يف عقي دق )5٠0(: ١ لصفلا هباتك يف

 مدع مهدارمو» :كلذ نع باجأ مث «مهسفنأ نع ةلفغلاو رايتخالا مهيفن

 .''"(«مهنم ام ىلإ ال ىلاعت هنم ام ىلإ رظنلا يف مهقارغتسال كلذل ةظحالملا

 ةفرعم نكمي ربجلاو بسكلاو ريبدتلاو ردقلا يف ةيلذاشلا ةديقع نايب دعبو

 : بابلا اذه يف ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيلع موقت ىتلا لوصألا

 : ةيلذاشلا ةسردملا دنع ريبدتلا طاقسإ لوصأ -؛

 «ةرئانتمو ةريثك ةيلذاشلا ةسردملا دنع رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ لوصأ

 نايب نكميو «ةديقعلا هذه مهف يف مهبراشمو «مهبتك ةرثكل اهرصح بعصيو

 : يلي اميف اهمهأ

 : اهرشو اهريخ دبعلا لاعفأل قلاخ هللا نأ :لوألا لصألا

 يف ناسنإلا لالقتساب مهلوق يف ةلزتعملا ىلع هدر يف كلذ هللا ءاطع نبا نيب
 دابعلا نأ يف مهبهذم لطبيو «نيلعاف نيقلاخ دوجوب مهلوق يأ هللا نع هلاعفأ

 لاق » : هللا ءاطع نبا لوقي «مهسفنأ لبق نم ةيصعملاو رفكلاو ةعاطلل نولعاف

 هللا نيبف ...[107:تايراذلا ةروس] «نوُدبعِيل 3 شالو نحل َتَفَلَخ اَمَوإَ» : ىلاعت

 ام :دبعل لوقت امك ءاهب مهرمأيل يأ «هتدابعل نيسنجلا نيذه قلخ امنإ هنأ ىلاعت

 دبعلا نوكي دقو ءاهب موقتف ةمدخلاب كرمأل يأ ينمدختل الإ دبعلا اهيأ كتيرتشا

 ءاضقلو كتامهمب موقيل ناك امنإو :كلذل هايإ كؤارش نكي ملو ءاّيبأتم اًقلاخم

 مهفلخ قحلا :نولوقيف اهرهاظ ىلع ةبآلا نولمحي لازتعالا لهأو «كتاجاح

  6١:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحللا دييأت ١1794.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا فلق

 ."'00... بهذملا اذه انلطبأ دقو «مهسفنأ لبق نم «ةيصعملاو رفكلاو «ةعاطلل

 قلاخ كلذك وهف «دبعلا ةعاط قلاخ هنأ امك هّللا نأ هَّللا ءاطع نبا ركذيو

 : اضيأ ةلزتعملا ىلع اًدر لوقي اذه يفو «هنم لدع ضحمب كلذو «دبعلا ةيصعم

 نم لك لق ءهلدعب ةيصعملا قلاخ وه كلذك ء«هلضفب ةعاطلا قلاخ هنأ امك »

 قلخي ال ِهّللا نأ «نيعدملا ةعدتبملل ةمصاقلا ةيآلاو ...[78:ءاسنلا ةروس] هِدنِع

 ةروس] «َنوُلَمْحَت اَمَو يفلح ُهَّئاَوإ» : ىلاعت هلوق ةيصعملا قلخي الو «ةعاطلا

 ةروس] « لمحت ماي ال هَل رإ 9 : ىلاعت هللا لاق دق :اولاق نإف «[45 :تافاصلا

 نم َكْباَصَأ آَّم» : ىلاعت هَّللا لاق دق :اولاق نإف ءءاضقلا ريغ رم ألاف «[18:فارعألا

 اذه ئلع وهف «[74:ءاسنلا ةروس] «كِسَفَت نّف تيم نم َكْلَصأ آم هللا َّنِْف َْةَنَمَح

 ةقئاللا اهنأل .هيلإ نساحملا فيضن نأ انرمأف «هعم بدأتلل ميلعت «ليصفتلا

 270( بدألا نسحب امايق ءاندوجوب ةقئاللا اهنأل ءانيلإ ئواسملاو «هدوجوب

 نم اهيف امب ناسنإلا لاعفأل اًقلاخ هللا لعجي هللا ءاطع نبا نأ نيبتي اذهبو : تلق

 امك ةنسلا لهأ لوقل قفاوم لصألا اذهو «حبق وأ نسح وأ «ةيصعمو ةعاط

 : رايتخاو ريبدت لك مذ يف ميمعتلا :يناثلا لصألا

 لوق كلذ نمو «قالطإب رايتخالاو ريبدتلا مذت مهنع ةدراولا صوصنلا ةماع

 نم رايتخاو «هتاريبدت نم ريبدت هعمو هللا ىلإ يلولا لصي نل» :يلذاشلا

 رهطتلاو هنع جورخلاو هكرت يغبني ام مهأ ١ : هللا ءاطع نبا لاقو « "7: هتارايتخا

 ارهظمو «كلذل انّيبم باتكلا اذه تفّئصف .ريداقملا ةعزانمو ريبدتلا دوجو :هنم

 هامسمل اقفاوم همسا نوكيل (ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا) : هتيمسو .كلانه امل

 ١79. :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا ١9(

 .الا/ :ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا ()



 21 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .'7(هانعمل اقباطم هظفلو

 اذه فلاخت دق مهنع ةدراولا صوصنلا ضعب كانه نأ ركذن نأ انه انتوفي الو

 نومزتلي مهنأ ئراقلا نظيف ,مومذمو دومحم ريبدت ىلإ ريبدتلا مسقتو .مومعلا
 ىلإ مهنع ةدراولا صوصنلا هذه ميسقت نكميو «لطاب اذهو ءميسقتلا اذه

 : ةيلاتلا صوصنلا

 :رايتخاو ريبدت لك مذ يف ةماع صوصن ١-

 ناك اذإ ءالجب ةلأسملا هذه حضتتو «قبس امك صوصنلا بلاغ يهو

 «رايتخاو ريبدت ىندأ هل سيل ققحملا فراعلاف «نطابلاو ةقيقحلا ناسلب مهمالك

 ,مومذم ريبدتو ءدومحم ريبدت كانهف ةعيرشلا ناسلب مالكلا ناك اذإ امأو

 ةرثك بسحب ؛«ميسقتلاو ميمعتلا نع حاصفإلا يف نوتوافتي ةيفوصلا خياشمو

 .عئارشلا باب وأ قئاقحلا باب يف مهمالك

 :ايالبلاو بئاصملا يف ريبدتلا مدت صوصن -؟

 نوربتعيف «بئاصملا در يف رايتخالاو ريبدتلا مذت مهنع درت صوصن كانهو

 بجي اًرمأ عوجو رقفو ضرمو ودع نم ةعونتم بئاصم نم دبعلا بيصي ام

 .مهنساحم نم هنودعيو «هعفد يف رايتخالاو ريبدتلا كرتو «هب اضرلا

 : تادابعلاب مايقلا يف هحدمتو ايندلا نوؤش يف ريبدتلا مذت صوصن -'

 مومذم ريبدتلاف «رايتخالاو ريبدتلا ميسقت يف مهنع صوصنلا ضعب انهجاوت
 ريبدتلا نأ ملعا :٠ ِهَّللا ءاطع نبا لاق «تادابعلا يف دومحمو ءايندلا نوؤش يف

 ريبدت لك وه :مومذملا رييدتلاف :مومذم ريبدتو «دومحم ريبدت :نيمسق ىلع

 ليصحت يف ريبدتلاك «هقحب امايق هلل ال ءاهظح دوجوب كسفن ىلع فطعني

 .«كلذ وحنو «ةعمسو ءاير دوجوب ةعاط وأ «ةلفغ دوجوب ظح يف وأ «ةيصعم



 « دقئو ضرع » ةبلذاشلا 201:

 ريبدتلاو...اباجح بجوي وأ ءاباقع بجوي نأ امإ هنأل مومذم هلك اذهو

 نم ممذلا ةءارب يف ريبدتلاك هللا نم كبرقي امب اًريبدت ناك ام وه :دومحملا

 بر ىلإ ةبوتلا حيحصتو ءالالحتسا امإو ء«ءافو امإ «نيقولخملا قوقح

 .يوغملا ناطيشلاو .يدرملا ىوهلا عمق ىلإ يدؤي اميف ةركفلاو «نيملاعلا

 ةعاس ةركف » :ِةكي هللا لوسر لاق كلذ لجألو «هيف كش ال دومحم كلذ لكو
 , 8 .  )١(

 . 1( ةنس نيعبس ةدابع نم ريخ

 .ةرخآلل ايندلا ريب دنو ءايندلل ايندلا ريب لت : نيمسف ىلع ايندلل ريبدتلاو

 املكو ؟اراثكتساو اهب اراختفا اهعمج بابسأ ىف ربدي نأ وه : ايندلل ايندلا ريبدتف

 هيدؤيو ةقفاوملا نع هلغشي نأ كلذ ةرامأو ءارارتغاو ةلفغ دادزا ائيش اهيف ديز

 ةمارغلاو بساكملاو رجاتملا ربدي نمك :ةرخآلل ايندلا ريبدتو «ةفلاخمملا ىلإ

 نع ههجو اهب نوصيلو ءالاضفأ ةقافلا يوذ ىلع اهب معنيلو ءالالح اهنم لكأيل
 . ( الامجإ سانلا 00

 هيلإ ريصملا بجي اًقح ناكل طقف هللا ءاطع نبا لوق وه اذه ناك ول : تلق

 ةديقع يف رثأ ىندأ هل سيلو «قرولا ىلع انه هرطس امنإ قباسلا ريرقتلا اذه نكل

 اهتلثمت ىيتلاو هل ةضقانملا صوصخنلا تاأرشعب دودرم مالكلا اذهف ءةقيرطلا

 طاقسإ يف مهنع صوصنلا تارشع ركذ قبس دقو «يلمعلا اهكولس يف ةقيرطلا

 مدعو بابسألا رابتعا نم مالكلا اذه مزتلا هللا ءطع نبا نأ ولو ءريبدت لك

 ةقيقح امأ «ءاملعلل ٌةاراجمو «ةعيرشلل ٌةقفاوم اًظفل مالكلا اذه نوتبثي

 ءاطع نبا لاق امك «بايسألل نوتمتلي الو هلك ريبدتلا نوطقسي مهنإف مهلوق

 ةلسلسلاو «3777 : ص : ةعومجملا دئاوفلاو 27١6 /7 :ةعيرشلا هيزنت :رظنا « عوض وم 000

 .17/7:ح 270٠١ /١:ةفيعضلا

 , 6-1 : ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا :رظناو ,9و90/-6 : ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا 6



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 كل دب الو ءاًدوجو بابسألا نم كل دب ال هنأ كلذ يف لصفلا لوقلاو » :هّللا

 كملعل اهيلإ دنتست الو «هتمكحب اهتبثأ ثيح نم اهتبثأف ءاًدوهش اهنع ةبيغلا نم
 .207( هتيدحأب

 تاحفصب هريرقت دعب حيحصلا مالكلا اذه لطبي هسفن هللا ءاطع نبا نإ لب

 «ببستملا ىلع بابسألاو ايندلا نع درجتملا كلاسلا ليضفت ىلإ بهذي امدنع

 نأ مالكلا اذه نم مهفت كلعل ١ :ِهّللا ءاطع نبا لاق «هجوأ ةدع نم هلضفيو

 نم هَّللا لعجي نلو كلذك رمألا سيلو «ةدحاو ةبتر يف ببستملاو درجتملا

 ءاّنقتم اهيف ناك ولو «بابسألا يف لخادلاك هب هتاقوأ لغشو ء«هتدابعل غرفت

 درجتملاف «هّللاب ةفرعملا ثيح نم امهماقم ىوتسا اذإ «درجتملاو ببستملاف

 .")( لمكأو ىلعأ هيف وه امو ءلضفأ
 :هرمأ لوأ يف هنع يلذاشلا هركذ ام ىوعدلا هذه يف مهبذك لئالد نمو

 ةراتف «تاقفاوملا عاونأو تاعاطلا نم عنصأ ام ربدأ ,يرمأ ءادتبا يف تنك »

 ةبحصل رايدلاو نئادملا ىلإ عجرا :لوقأ ةراتو رافقلاو يراربلا مزلأ :لوقأ

 «كلانه ليجب برغملا ضرأب ِهّللا ءايلوأ نم يلو يل فصوف «رايخألاو ءاملعلا

 درب نم هللا ىلإ وكشأ :لاقف ؟كلاح فيك يديس اي :تلق مث ...هيلإ تعلطف

 اذهف :تلق «'*”"«رايتخالاو ريبدتلا رح نم تنأ وكشت امك «ميلستلاو اضرلا

 ريبدتلا نم تابرقلا عاونأو تاعاطلا لعف ربتعا يلذاشلا نأ يف حضاو لاثملا

 .هرح نم هحيريل خيشلا دصق يذلا مومذملا رايتخالاو

 : هلاعفأ يف رثؤم ريغ دبعلا لعف نأ :ثلاثلا لصألا

 هلعف نأ ىلإو «ناسنإلل ةيقيقح ةدارإ دوجو يفن ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا بهذت

 ) )1١:ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا 197.

 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا 6«؟) 1٠١5-1١١6.

 ) )9:ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا 8/.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 1

 ال نم نأل «رايتخا الو هل ريبدت الف كلذك رمألا ناك اذإو «هلاعفأ يف رثؤم ريغ

 طاقسإ : يه ةجيتنلاو «لزألا ذنم هَّللا دب هلك ريبدتلاو هل ريبدت ال هل ةدارإ

 : "ةيلكلاب رييدتلا

 اذام رظني لقاعلاو «لعفي اذام رظني حبصأ اذإ لفاغلا » : ِهّللا ءاطع نبا لاق

 ."' « كيلإ بسنو قلخ كيلع هلضف رهظي نأ دارأ اذإ  :اًضيأ لاقو «'' "2 هب لعفي
 : ةقيقحلاو ةعيرشلاو ءردقلاو ةمكحلا نيب اهيفن وأ بابسألا رابتعا

 دق لصألا اذه نأ الإ ,«بابسألا راكنإ نم مهنع ةقيقحلا هذه حوضو عمو

 ةرمف «ةقيقحلاو ةعيرشلاو ءردقلاو ةمكحلا يف مهمالك ببسب هحوضو فلتخي

 مل نمو «ةعيرشلاو ةقيقحلا ةلأسمب كلذ نوقلعي ةرمو ءاهنوتبثي ةرمو اهنوركني
 هبناجيف «ةنسلا لهأ لوقل ةقفاوملا مهتالوقن ضعب قدصي دق مهمالك عبتتي

 .باوصلا

 ريداقملا نأ ةيلذاشلا اهنمو ةيفوصلا قرطلا اهب نمؤت يتلا ةقيقحلا نأ قحلاو

 ببس كانه سيلو ءاهراتخاو اهدارأو اهبتكو اهملع هللا نأو «لزألا يف ترج

 ةئيشمب كلذ لك لب «رايتخا الو ةئيشم ال ءاهيف رثأ ىندأ دبعلل سيلو ءاهيف رثؤم
 هذه نكل «رادقألا هذه اهنع تثدح بابسألا نم ببس دجوي الو «هرايتخاو هللا

 نيذلا «صاوخلا نم نيفراعلا الإ اهمهفي الف «سانلا لك اهمهفي ال ةقيقحلا

 .نطابلاو ةقيقحلا نودهاشي

 يذلا ةعيرشلاو ةمكحلا ءادر ببسب اهنع نوبوجحم مهف سانلا رئاس امأو

 هذه رتس نأ - نولوقي امك - هللا ةمكح نم ناكف «لاعفألا ديحوتل مسلط وه

 ءانلقو انلعف :اولاقف ءاّرثأ بابسألل نأ قلخلا نظف بابسألا دوجوب ةقيقحلا

 ١11-179. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا )١(
 ١167. :ص يبونرشلا حرشب مكحلا (؟)

 ١159. :ص يبونرشلا حرشب مكحلا (*)



 2017 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نأو ءهَّللا وه لعافلا نأ مهنع ةبئاغلا ةقيقحلاو «لامعألا مهسفنأل اوبسن اذكهو

 تنيعتو «لزألا يف ترج ريداقملا نإ » : ةبيجع نبا لاق «بذاك مهو بابسألا

 اذه ىطغ نأ ميكحلا ةمكح نم نكل ءرخأتت الو مدقتت ال ءاهريداقمو اهتاقوأ

 هل نيعت يذلا هتقو يف ردقلا لزنيف ءاّببس ءيش لكل لعجف «ةمكحلا ءادرب رسلا

 نالفو ءاذك هل ىرجف ءاذك لعف نالف :لاقيف ءهبس دوجوب هيطغيو «لزألا يف

 .''"« اهعضوم ريغ ىلإ اهلقن وأ ءاهب تامف اّلثم ءابولا عضوم ىلإ ىشم
 هللا نم هلك دبعلا لعف نأ ملعا » :(لاعفألا ديحوت ماسلط) يف اًضيأ لاقو

 دبعلا بلق ىلع لعج هلالج لج قحلا نأ مث ...هءاوس دوجولا يف لعاف ال لب

 ءرهاظلا يف رايتخالا نم هل لعج ام وهو «لاعفألا ديحوت رون هب ىشغ اًماسلط

 نم لقاع لك هب سحي اذهو «كرت ءاش نإو «لعف ءاش نإ ءراتخم هنأ مهوتف
 «ةيفوصلا دنع ةمكحلابو «ةنسلا لهأ دنع بسكلاب ىمسملا وه اذهو ...هسفن

 تءاج رهاظلا رايتخالا اذه ببسبو «رتست ةمكحلاو «زربت ةردقلا :نولوقيف

 ال رمألا ةقيقح يفو «باقعلاو باوثلا نم باسحلا بترتي هيلعو «عئارشلا

 هل لعجو «هدبع نع هللا هافخأ ةيهولألا رارسأ نم رس اذه نكل هللا الإ لعاف

 بلاق يف روبجم دبعلا نأ عم ...هيلع ةجحلا هب موقتل رهاظلا يف اًرايتخا
 .0"2( رايتخالا

 اورظن اذإف « ءيش ةقيقحلاو ةردقلاو « ءيش ةعيرشلاو ةمكحلاف :تلق

 اوركنأ ةقيقحلاو ةردقلل اورظن اذإو «سابسألا اوتبثأ ةعيرشلاو ةمكحلل

 نم هيف لعج ام رابتعاب دبعلل لمعلا بسنت ةعيرشلاف » : ةبيجع نبا لاق «بابسألا

 سفن يف ام رابتعاب هنع هيفنت ةقيقحلاو ,بسكلا وه يذلا «رهاظلا يف رايتخالا

 «نطابلا يف هداقتعا ةقيقحلاف «ةعيرشو ةقيقح نيب دبعلا ريسي اذكهو ءرمألا

 .65:ص ردقلاو ءاضقلا ركذ ىف رردلا كلس 2غ(

 /11/1-١78. : ص ( ةيببجعلا رهاوجلا نمض «بابلألا بل رس نع باقنلا فشك )30



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا هلق

 ."'"( رهاظلا يف لمع ةعيرشلاو

 ىلإ فاطملا رخآ هب لصي نأ مهيده ىلع راس نمل ةيقطنملا ةجيتنلا تناكو

 «بابسألا كرت ىلع ةمئاق هذيمالتل يلذاشلا ةيبرت تناكدقف «بابسألا راكنإ

 دوزتي نأ هاهن رفسلا ىلع هل بحاص عم مئازعلا وبأ يضام هذيملت مزع املف

 خيشلا ىهن املو «'””ماعط الو ءام ريغ نم ةيردنكسإلا نم اوجرخف ءهرفسل

 جرخف يلذاشلا هاصع رتتلا نم اًفوخ رفسلا نم رصم جاجح مالسلا دبع نب زعلا
 ىلع اًدامتعاو بابسألل مهنم اًراكنإ كلذ لك «””سرح الو دنج ريغ نم مهب

 .ىلاعت هللا ريبدت

 يبرعلا لاق : بابسألا اهيف نوركني يتلا ةقيرطلا خويش صوصن ضعب هذهو
 ىضقت ةصاخلا جئاوحو ءاهيف بيستلاب ىضقت ةماعلا جئاوح ) : يواقردلا

 ليصحت دارأ اذإف » :ةبيجع نبا لاقو «' هللا ىلع لابقإلاو اهنع ضارعإلاب
 نإف ءاّبلاقو اًبلق بابسألا نع درجتيو ءاّيلك اًعاطقنا هللا ىلإ عطقنيلف نيقيلا ملع
 2006 ببس ريغ نم هقزرب هيتأي هللا

 اذه دعب يعدي نمف «ءانم قحلا اهبلط ةدابع ءاعدلا » : ينانبلا هللا حتف لاقو

 هنأ ثيح نم «ةلاطبلا رحب يف ىقلم وهف ردق ام لين يف اًيبسو ةلع ءاعدلا نوك

 لوصولا » : يضارلا ةمالس لاقو 1”( راهقلا دحاولا نع رايتخالا فصو يعني

 هللا مرك ضحم وه ةقيقحلا يف لب «سفن ةفلاخم الو ةدهاجمب نوكي ال هللا ىلإ

 :ديدملا رحبلاو «58-هال :رردلا كلس :رظناو «178:بابلألا بل رس نع باقتلا فشك )١(

 .امه /“ا

 ."ا/ :ص رارسألا ةرد :رظنا (؟)

 ."5 :ص رارسألا ةرد :رظنا (9)

 ./5 :ص ةيدهلا روشب (4)

 .14:ص ردقلاو ءاضقلا ركذ ىف رردلا كلس (0)

 .1719-178/: ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 بابسألا يف ذخألاب ىلاعت هللا ىلإ ريسلا ناك كلذ تبث اذإو ...ىلاعت

 كلذكف «هب ال لكألا دنع ىلاعت هللا هقلخي ببسلا نأ داقتعا عم ةدهاجملاو

 دنع هيلإ لوصولاب هيلع نميو دبعلا ىلع حتفي ىلاعت هّللا نإ لاقي نأ بجي
 .20(هيدي نيب هّللذتو هبر تاحفنل ضرعتلا

 : ةبحملاو ةدارإلا نيب ةاواسملا :عبارلا لصألا

 تبث دق هنأ اومعز نيذلا - مهعم نمو -ةرعاشألا لوق وه ةيلذاشلا لوق

 امو ناك ءاش امو «هكيلمو هبرو ءيش لك قلاخ هللا نأ عامجالاو ةنسلاو باتكلاب

 اهلك ىضرلاو ةبحملاو ةدارإلاو ةئيشملا نأ مهدنع تبث املو «نكي مل أشي مل

 اهءاش هّللا نأل هلل ةبوبحم اهلك رفكلاو يصاعملاف :اولاق - دحاو ىنعمب
 .©0اهقلخو

 هاضق ام لك نأ ةبحملاو ةدارإلا نيب ةاواسملا نع ةعرفتملا لاوقألا نمو

 هل نسح وهف دبعلل ثدحي ام لكو «هل بوبحمو ريخ وهف هدابع ىلع ىلاعت هللا
 مهربد يذلا نأ نودقتعي مهنأل ريخ مهدنع دبعلا لاعفأ لكف '' ”«هعون ناك امهم

 لكأ اوربتعا كلذلو «ريبدتلا نسح ناك ام الإ هنع ردصي ال هَّللاو «ىلاعت هَّللا وه

 ىلإ مدآ هللا لزنأ ام ِهّللاو :١ يلذاشلا لاق «ماركإو «هل ريخ ةرجشلا نم تكلا مدآ
 ملف ٠ : ِهّللا ءاطع نبا لاقو 17( هلمكيل ضرألا ىلإ هلزنأ امنإو ءهصقنيل ضرألا

 ةراتو «صيصختلاو بيرقتلا جارعم ىلع ةرات «ىلاعت هللا ىلإ اًيقار لا مدآ لزي

 نأ نمؤم لك ىلع بجيو «متأ قيقحتلا يف وهو «ةنكسملاو ةلذلا جارعم ىلع

 .54-15:ص ةيدماح ظعاوم ()

 /؟ 2778/١ 255١ :ميقلا نبال نيكلاسلا جرادمو « 377: ص :ردقلاب جاجتحالا :رظنا ()

89 . 

 .45 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا :رظنا (9)

 .17 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2

 .'”( اهنم لمكأ ةلاح ىلإ الإ ةلاح نم نالقتتي ال لوسرلاو يبنلا نأ دقتعي
 ريبدتلا طاقسإ ىلع قباسلا ردقلاب مهجاجتحا :سماخلا لصألا

 :رايتخالاو

 طاقسإ ىلع ةلماحلا بابسألا ركذ امل ِهَّللا ءاطع نبا نأ كلذ ىلع لديو

 ناك هَّللا نأ ملعت نأ كلذو :كيف هَّللا ريبدت قباسب كملع» :اهنم ركذ ريبدتلا
 نم ءيش الو نوكت نأ لبق اًربدم كل ناك امكف «كسفنل نوكت نأ لبق كل

 امك هل نكف .ءكدوجو دعب كل ربدم ىلاعتو هناحبس وه كلذك ءهعم كريبدت

 دق يلولا نأ صاوخلا يلع ربتعا دقو «"7كل ناك امك كل نكي ءهل تنك

 يلع لاق «ةيصعملا لعف دنع هيلع ةيراجلا هَّللا ةدارإ دهاش اذإ اًيصاع نوكي

 سفنلا ليمب ال ءطقف ريدقتلا مكحب ةفلاخملا ىتأ هلاح اذه ناك نم ١ : صاوخلا

 نم رباكألاب صاخ اذهو .اكتا مدآل عقو امك لب «مراحملل كاهتنالاو عبطلاو

 ."”( دوهشلاو فشكلا قيرط نم مهرابتخا نيع يف ربجلا اودهش نيذلا لاجرلا

 :ِهَّللا لاعفأ يف ليلعتلاو ةمكحلا يفن : سداسلا لصألا
 ؛ِهَّللا لاعفأ يف ليلعتلاو ةمكحلا يفن يف ةرعاشألا رثأ ىلع ةرئاس ةيلذاشلا

 نم لعجيو «ةئيشملا درجمل لب ةلع الو ةمكح نودب ردقي مهدنع ىلاعت هّللاف

 وه امنإو دبعلا نم ببس ريغ نم ةواقشلا لهأ نم وأ ةداعسلا لهأ نم ءاشي

 لاق نإف ١ :صاوخلا يلعل ينارعشلا لاق ؛ةمكحلا نع ةدرجملا ةدارإلا درجمل

 : لاقف «هنع ردص امئإو «ينع ردصي مل لعف ىلع قحلا ينذخاؤي فيك ...لئاق

 الإ هعسي الف ؟كيلعو كيف ىلاعت هرادقأ نايرجل لحم كنأ ملعت تسلأ :هل لوقت

 .دقتعملا اذهب كضارتعا هجو بهذ دق :هل انلق «معن :لاق اذإف ءمعن :لوقي نأ

 )١( :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا 17.

 ) )0:ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا 05.

  0غ : ص رردلاو رهاوجلا ١.



 ةلقنلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نايرجل الحم كلعج ءاش نإو «باوثلا نايرجل الحم كلعج ءاش نإف
 .2370 باقعلا

 كنم دوعي ءيشل ال كبلطي نم بحصت نم ريخ : هللا ءاطع نيا لاقو

 الإ ديجملا فصولا اذه دجوي الو تلق » : هحرش يف ةبيجع نبا لاق «''" هيلإ

 نم تقميو «ببس االو ةلع الب ءاشي نم بحي «ديري امل لاعفلا ديمحلا ينغلل

 الب ءاشي نم دعبيو «لمع الب ءاشي نم برقي .بعت الو هقحلي ررض الب ءاشي

 عم وه امنإ انمالكو ...[1* :ءايبنألا ةروس] ولحس مشو لعفي مع لعسي ال «للز

 ."7( قيقحتلا لهأ

 ىلإ يه دنتست تسيلو «ءيش لك دنتسي ةئيشملا ىلإ » : ِهَّللا ءاطع نبا لاقو

 «دحاو ءيش هتدارإو ةئيشملا تلق » : همالك حرش يف ةبيجع نبا لاق « "76 ءيش

 ةروس] يذل ُءاَسِي نأ ّلِإ َّنوُمََمَك امو#» :ىلاعت لاق ءاهلك ءايشألا دنتست امهيلاو

 نم كلذ هريغ ىلإ ١١7[ :ماعنألا ةروس] 4 وس ام كبَر َءاَس ولو ٠١"[« :ناسنالا

 الو ؛«ءيش ىلإ دنتست الف يه امأو «ءيش لكل ةئيشملا قبس ىلع ةلادلا «تايآلا

 نم ناك هللا ءاش امف «بلط ىلعالو «لاؤس ىلع فقوتت الف «ءيش ىلع فقوتت

 دعبو «لمع الب ءاش نم برق «نكي مل انبر ءاشي مل امو «لاؤس الو ببس ريغ
 0 ا

 ةدعاقف « 177 : ءايبنألا ةروس] هك رول مهو لعفي مَع ٌلََسي الو# « ببس الب ءاش نم

 .*7( قيفوتلا ةقباس الإ مث ام قيقحتلا

 .590:ص رردلاو رهاوجلا ()
 5١5. :ص ممهلا ظاقيإ :رظناو «555 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 .551١:ص ممهلا ظاقيإ (9)

 55٠9. :ص ممهلا ظاقيإ (5)

 ١9". :ص ممهلا ظاقيإ (5)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 :دوجولا ةدحوب ريبدتلا طاقسإ ةقالع :اًمناث

 ةدحو) ةديقع ةلأسمب ةريبك ةلص اهل رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ ةديقع

 هَّللا الإ دوجولا يف ىري ال يذلا وه لماكلا فراعلا نأ كلذ نايبو «(دوجولا

 ريصب الو ءهّللا الإ عيمس الف «هلاعفأو هتايلجت يه دوجولا يف ام لكو «ىلاعت

 وه لب «هل ريبدت الو رايتخا ال يذلا وه يفوصلا فراعلا ناك اذلو هللا الإ

 نسحلا وبأ لاق ءهدوجو دوجولاو .هتكلمم ةكلمملا ذإ «هب هَّللا هلعفي امل رظتنم
 ينعاطأ نم : ىلاعت هللا لاق ؛هئايبنأ ىلع ةلزنملا هللا بتك ضعب يف » :يلذاشلا

 لك نود هل ىلجتأ نأب «ءيش لك ىف هتعطأ ؛ءيش لكل هنارجهب «ءيش لك يف

 قيرط يهو «ىلوأ قيرط هذه «ءيش لك نم هيلإ برقأ يناري ىتح ءءيش
 لك يلع هلابقإب «ءيش لك يف ينعاطأ نم :ىربك ىرخأ قيرطو «نيكلاسلا

 يف هل ىّلجتأ نأب «ءيش لك يف هتعطأ ؛ءيش لك يف هالوم ةدارإ نسحل ءءيش

 تفرع دق اذإو » : هللا ءاطع نبا لاقو 70 ءيش لك ينأك يناري ىتح .ءيش لك

 يلوو ءائيش هللا عم دهشي الف ءيش لك نع ىنفي يلو :نايلو امهنأ ملعاف اذه
 رهظي مل هناحبس هَّللا نأل «متأ اذهو ءيش لك يف هَّللا دهشيف ءيش لك يف ىقبي
 .'"'”«اهيف دهشي يك الإ ةكلمملا

 يف هَّللا دهشي لماكلا فراعلا يلولا نأ مسلطملا مالكلا اذه ىنعم : تلق
 ىلوألا ةقيقحلا ىلإ رظني هنأل همامأ ءيش لك ىلع يلولا لبقي كلذلو «ءيش لك

 طقف هتافصو هَّللا اهيف امنإو «ةيصعم الو ةعاط الو ءرش الو ريخ اهيف سيل يتلا

 ملو «ءيش لك ىلع لبقأ ةدحولا ةجرد ىلإ دبعلا لصو اذإف ؛ةدومحم اهلكو
 .روظحم ءيش هدنع نكي

 يف سانلا ماسقأ ركذ دنع هلوق يف ةديقعلا هذه نع ةبيجع نبا نابأ دقو
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 200 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دهاشو :باجحلا هنع فشك امل : : عبارلا ) : لاقف بتارملا ىلعأ ركذو ءردقلا

 ؛ءيش هللا نع هلغشي ملو .ءيش لك نع دحاو دوهش هلغش «بابرأآلا بر

 هللا عم دهاشي الو هَّللا ريغ نيرادلا يف ىري ال نم يفوصلا :اولاق كلذلو

 الإ دوجولا يف ىري ال ...نأ ديرملا ىلع دكأتيف » :اًضيأ لاقو «''"«هأوس

 نم :لاق «هريغب وأ هب ةمعن ىأر اذإ .هاوس ءيش ىلإ ريثأتلا بسني الو ؛هالوم
 ؛هَّللا ردق نم اهنأ هبلق يف دقتعيف هللا عم بدأت كلذك ةبيصم ىأر اذإو ءهّللا

 .هاوهو هسفن ىلإ صقنلا بسنيو «[24:ءاسنلا ةروس] «وُلأ دنع ْنّم ّلُك لكؤع : لوقي

 أ""« رادقألا خاسوأ امهيف حسمت «ةرضحلا ليدانم ناطيشلاو سفنلاف

 لوقلل ةيلذاشلا ةقيرطلا اهلالخ نم تلصوت يتلا لئاسملا ضعب يلي اميفو

 :وه الإ دوجوم ال هنأل هدحو هَّللا وه نوكلا اذه يف ةقيقح لعافلا نأب

 :دوجولا ةدحوو ردقلاب ءانفلاو ديحوتلا ماسقأ ةلص ١-

 ديحوتلا نأ ىلإ بهذت ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ : ةريطخلا ةديقعلا هذه نيبي امم

 «تاذلا ديحوتو «تافصلا ديحوتو «لاعفألا ديحوت :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني

 ء«هدحو هللا وه لعافلا نأ داقتعاو «ريبدتلا طاقسإ هب دارملا لاعفألا ديحوتو

 وهو .«تاذلا ديحوت ةبترم اهالعأو «ةبترم ديحوتلا عاونأ ىندأ وه ديحوتلا اذهو
 لك نأ هداقتعا ناك تاذلا ديحوت ىلإ لصو نمف هللا الإ دوجوم ال هنأ داقتعا

 ريصب الو هللا الإ عيمس الف وه الإ دوجوم ال ذإ ةملسم ةديقع هللا نم لاعفألا

 «ةيفوصلا نم نيفراعلاب ةصاخ ةجردلا هذه نأ الإ ؛...هَّللا الإ رداق الو ءهّللا الإ

 «تاذلا ديحوت ىلإ تافصلا ديحوت ىلإ لاعفألا ديحوت نم اوقترا نيذلا مهو

 .اهيف ءانفلاب ديحوتلا عاونأ نع نوربعي دقو

 .00:ص ردقلاو ءاضقلا ركذ يف رردلا كلس )1١(

 077/١. :ديدملا رحبلا (؟)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا ةلقلل

 نأ دبعلل يغبني » :لاقف ديحوتلا عاونأل هميسقت دنع ةبيجع نبا كلذ نيب دقو

 لهأ مهو «نيقيلا لهأ ةبحصب «ةنيقي ةيبرتب ينتعيو «هديحوت برشم يفصي

 ديحوت نمو .«تافصلا ديحوت ىلإ لاعفألا ديحوت نم ىقرتيف «صاخلا ديحوتلا
 نيدهتجملا ءاملعلاو نيحلاصلا ديحوت ةياهنف «تاذلا ديحوت ىلإ تافصلا

 ةياهنو ...هاوس لعاف ال هّللا الإ العاف ىري الأ وهو «لاعفألا ديحوت قيقحت

 الف «تافصلا ديحوت ىلاعت هّللا ىلإ نيعطقنملا نيكسانلاو داهزلاو دابعلا ديحوت

 الإ املكتم الو اريصب الو اعيمس الو ايح الو املاع الو اديرم الو ارداق نوري

 ؛ تاذلا ديحوت : نيرئاسلا نيديرملاو نيفراعلا نم نيلصاولا ديحوت ةياهنو...هّللا

 ."0(هاوس هعم نوري الو «هّللا الإ نودهشي الن

 هلاعفأو هتافص نع ىنفيو «تاذلا ديحوت ىلإ لصي نم وه مهدنع فراعلاو

 الو عيمس الو ريدق الو «هّللا الإ لعاف الف «هيدل موسرلاو راثآلا ىحمتو ءهتاذو

 ىلع ةدارإو «ةكرحلا ىلع ةردق نم دبعلا ىلع رهظي يذلاو ءوه الإ ريصب

 ىلعو «تاوصألا عامس ىلع ةردقو «تامولعملا مهف ىلع ملعو .«صيصختلا

 ريغ «ةيهلإلا ةردقلا رثأ وه كلذ لك ريبعتلل مالكلا ىلع ةردقو «ءايشألا راصبإ

 مهنأل «دبعلا وه لعافلا نأ نوري ماوعلاف «هيومت روهظ ةردقلا هذه روهظ نأ

 كلذ لك يف ةقيقح لعافلا هنوري الف صاوخلا امأو «ءبرو دبع دوجو نودقتعي

 ءاضقلا ىلع فرشأ نم » :يلذاشلا لاق :''”وه الإ دوجوم ال ذإ ءهدحو هللا الإ

 تعرفت هنعو ءهل دض ال يذلا اضرلا عقو هبو «رادقألل عماجلا ردقلاو «لوألا

 بحي امب عرشلا ىدان ثيح .دادضألاو ميسقتلا لحم ىلإ ةيضقألاو رادقألا

 عماجلا يناسنإلا لوألا دوجوملا هنأو تلا مدآب الاثم برض مث « ضغبيو

 نم نمؤملا ناب ةيرذلا هنم تقرفت املف ,يصاعلاو عيطملاو «رفاكلاو نمؤملل

 .455 /* :ديدملا رحبلا :رظناو .515/7 :ديدملا رحبلا )١(

 .١؟5:ص يداهلا رونلا لئاسر :رظنا (؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا
 0 حس ااا 2222222222

 لوألا ءاضقلا كلذكو » :لاق «هنع يضرم بوبحم مدآ نأ عم اذكهو ءرفاكلا

 23)(هءاضقو هّللا الإ نودهشي الف ...ةقرفتملا رادقألا عم

 يف ىري ال هنإف تاجردلا يف ىقترا اذإ فراعلا نأ مالكلا اذه ىنعمو : تلق

 عرشلا ءاج امل نكل ءاهنع يضرم ةدومحم اهلكو «هلاعفأو هللا الإ دوجولا اذه

 هّللو لاعفأ دبعللف لاعفألا نيب قرفو كلذك ءاج قولخملاو قلاخلا نيب قرفو

 .ةيصعم وه ام اهنمو ةعاط وه ام لاعفألا نمو «لاعفأ

 هخيشل هينافتو هتمدخ ركذ دنع هلوق يف - ةبيجع نبا كلذ قبط دقو

 موقنف «هراد برآمو هجئاوح يف يخأ ىلإو ّىلإ لسري لزي مل مث :  -يديزوبلا

 «ةمكحلا ملاع يف اذه هَّلل دمحلاو انب / مئاق هتيواز لجف «هتوقو هللا لوحب اهب

 موقي يذلا وهف «هعم ءيش الف «مويقلا يحلا هللا الإ مث امف ةردقلا ملاع يف امأو
 ."(هدابع رمأب

 :دوجولا ةدحوب لوقلاب ةقيقحلاو ةعيرشلاب لوقلا ةلص -؟
 ملاع : نيمسق ىلإ مسقني هدنع ملاعلا ناك نم الإ دوجولا ةدحو ىلإ رظني ال

 لصحي هبو ءرهاظلا يف هب مكحي ةعيرشلا ملاعف «ةقيقحلا ملاعو ةعيرشلا

 وه دهشملا اذهو «لعف دبعللو «لعف هلل نوكيو «هقلخ نيبو هّللا نيب قيرفتلا

 .ةقيقحلا ملاع نودهاشيو كلذ نودهاشي مهف صاوخلا امأو «ماوعلا دهشم

 لكو ءهللا الإ نوكلا اذه يف دهاشي ال هنإف هل لصو نمو «لمكأو ىلعأ وهو

 نبا لاق ...رداقلاو ملكتملاو رصبملاو عماسلا وهف «هنم ةرداص نوكلا اذه لاعفأ

 نأ ةعيرشلاف «نطاوبلا ةفرعم ةقيقحلاو «حراوجلا لمع ةعيرشلا » :ةبيجع

 نم ةقيقحلاو ءةيرشبلا فئاظو نم ةعيرشلاف ءهدهشت نأ ةقيقحلاو «هدبعت
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 « دقدو ضرع » ةيلزاشلا فلقملاب

 ."'"( ةيناحورلا توق ةقيقحلاو «ةيرشبلا توق ةعيرشلاو «ةيناحورلا فئاظو

 الإ دهاشي ال كلذ دنع هنإف نيملاعلا نيب قيرفتلا ىلإ فراعلا لصو اذإو

 ىلإ رظن نمف » :ةبيجع نبا لاق «ةدحولا ملاع يف هنأل هللا وه اًدحاو الاعاف

 ىلإ رظن نمو «هاوس لعاف الو ههَّللاب اًمئاق ءيش لك دجو هَّللا دحوو نطابلا

 لعفيو ءءاش اذإ سلجيو ءاش اذإ موقي «ةلمجلا يف اًرايتخا هل دجو دبعلا رهاظ

 ىمسيو «ةعيرشلا وهو «فيلكتلا عقو اذه ىلعو ءرهاظلا يف هرايتخاب كرتيو

 .رايتخالا بلاق يف نكل «روبجم دبعلا نأ قيقحتلاف «نيملكتملا دنع بسكلا

 ."'"« ةعيرش هامس رايتخالا بلاقل رظن نمو «ةقيقح هامس ينطابلا ربجلل رظن نمف

 ."9717:ص ةيهلإلا تاحوتفلا )١(

 .775 : ص نئملا فئاطل :رظناو .””7:ص ةيهلاإلا تاحوتفلا (؟)



 ةلققلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ريبدتلا طاقسإ ةلزنم :يناثلا بلطملا

 ء«بتكلا لازنإو «لسرلا ثعب نم ةياغلا نأ ةيلذاشلا ة ةقيرطلا تمعز

 لعاف ال هنأب لوقلاو ةيبوبرلا ديحوت يف ءانفلا وه ديحوتلا نم مظعألا دوصقملاو

 رودت ةيهلإلا عئارشلا عيمج نإ » :هويلع نبا لاق ءهدحو هللا الإ ةقيقحلا ىلع

 فرصتملا هنأو «راتخملا لعافلا ىلع بولقلا عمج وهو ءدحاو روحم ىلع

 لسرلا ةثعب نم مهألا دوصقملا وه اذهف «رشلاو ريخلا هديب «دوجولا يف دحاولا

 هللا ريغل لاعفألا رثكأ بسنت ممألا لزت ملو تناكو «مالسلاو ةالصلا مهيلع

 أ"( ديحوتلا صلاخ ضقاني امم وهو ءَنْب
 يبرعلا لاق «ةوبنلا ةجرد دعب ىربكلا ةيصوصخلا ريبدتلا طاقسإ اوربتعاو

 ام الإ اوراتخت الو .مكل يضقي اميف مكبرل ةدارإلا اًضيأ اوبلساو : يواقردلا

 ةيصوصخلاو «ىربكلا ةيصوصخلا وه هلل ةدارإلا بلس نأل .مكل راتخا

 ."'«ةوبنلا ةبترم الإ اهقوف سيل ىربكلا
 وهو «هضيقن دوجول تافآ اوركذ لب «ريبدتلا طاقسإ ةلزنم نايبب اوفتكي ملو

 ىلاعت هللا ىلإ كولسلا تافآ دشأ نم ريبدتلا دوجو نأ اومعز دقف «ريبدتلا دوجو

 .ءوسلاب ةرامألا سفنلا تافص نم يهو «هيلإ لوصولا نع كلاسلا بجحت يتلا

 نم ةوهش هعمو ىلاعت هللا ىلإ يلولا لصي ال» :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 00 هتارايتخا نم رايتخا وأ «هتاريبدت نم ريبدت وأ «هتاوهش

 يلوأ دنع نيو ِهَّللا عم ريبدتلا نأ ملعا » :هلوق يف كلذ َّللا ءاطع نبا نيبيو

 وأ «هعفر ديرت رمأ كب لزن اذإ هنأل كلذو «ةيبوبرلل ةمصاخم وه امنإ رئاصبلا

 )١( ص لئاسرلاو ةبوجألا يف لهانملا بذعأ :١؟.

 )( :ص ةيدهلا روشب 60؟١.
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 مئاقو «كلذب لفكتم هنأ ملاع تنأ رمأب تممهت وأ ءهعضو ديرت رمأ كنع عفر
 انه اه ركذاو «ةيدوبعلا ةقيقح نع اًجورخو «ةيبوبرلل ةعزانم كلذ ناك «كيلإ هب

 ُةيِصَح َوُه اَدِإَم ْةَمطن نم ُهَنْقَلَخ اّنأ ٌنكنإلا َرَي َرَلَوأل :ىلاعتو هناحبس هلوق

 .هتأشن لصأ نع لفغ امل ناسناإلل خيبوت ةيآلا هذه يفف «1[1/ : سي ةروس] نيم

 نم قلخ نمل حلصي فيكو «هأدبم عزانو «هتيادب رس نع لفغو «ءهئشنم مصاخو

 كمحر رذحاف هماربإو هضقن يف هدداضي نأو .هماكحأ يف هّللا عزاني نأ «ةفطن

 ةعلاطم نع بولقلا بجح دشأ نم ريبدتلا نأ ملعاو هللا عم ريبدتلا هّللا

 ءانف اهنع تبغ ولو «.اهل ةدداوملا دوجو نم عبني سفنلل ريبدتلا امنإو «بويغلا

 ادبع حبقأ امو «كسفنب وأ كسفنل ريبدتلا نع ريبدتلا كلذ كييغل هّللاب تنكو

 لإ :ىلاعت هلوق عمست ملأ هللا رظن نسح نع الفاغ هللا لاعفأب الهاج
 ىفتكا ولو ؟هللا عم ربدم دبعل هّللاب ءافتكالا نيأف 0101 :توبكنعلا ةروس] سك

 ."7« هللا عم ريبدتلا نع كلذ هعطتقال هل هللا ريبدتب

 حَسصتم أوبل يلا لإ أَوُكَرَت الوإ» : ىلاعت هلوق نع : صاوخلا يلع لاقو
 وهو «هبر عم دبعلا رايتخا مدعل ةنمضتم ةيآلا هذه لاقف *١١[ :دوه ةروس] «ُراّتل

 رمألا نأ ملعاف كلذ تملع اذإ «هعابتاب هللا انرمأ يذلا ليلخلا ميهارنإ ماقم

 ةلهاج يهف ...اهتافص نم ةفص اًضيأ ملظلا نأ امك «سفنلا تافص نم ةفص ناك

 اهلاعفأو اهلاوقأ عيمج هيلإ دنست مل ثيح ءاهبر قحل ةملاظ ءاهسفن ةفرعمب
 "'( ةنطابلاو ةرهاظلا اهتانكسو اهتاكرحو

 الإ هّللا ىلإ نيكلاسلا نم دحأ لصي نل هنأ ِهّللا ءاطع نبا ررقي اذهلو :تلق
 هّللا ىلإ ةلصوملا قيرطلا ربتعاو «هريبدتو هتدارإ نع هكولس ةيادب يف ىلخت اذإ
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 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا .

 ال » : ىلذاشلا نسحلا ىبأ لوقل قباطم اذهو :ةئيشملا ضفرو ةداراإلا وحم ىه

 وأ :هتاريبدت نم ريبدت وأ :هتاوهش نم ةوهش هعمو ىلاعت هَّللا ىلإ يلولا لصي

 .70'2 هتارايتخاا نم رايتخا

 :ريبدتلا طاقسإ ةديقع رشنب مهمامتها رهاظم

 هذه رشن ىف ةريبك اًدوهج اولذب ريبدتلا طاقسإل ةعيفرلا ةلزنملا هذه ببسبو

 اًياتك ةبيجع نبا فلأ دقف «دئاصقلا مظنو ءاهلجأ نم بتكلا فيلأتو «ةديقعلا

 دقتعم هيف نيب (ردقلاو ءاضقلا ركذ ىف رردلا كلس) :هامس ردقلا ىف الاقتسم

 الإ ةقيقح لعاف ال هنأو دبعلا دنع رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ ىف ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ةدارإلا بلس يف ةديصق اًضيأ عضوو ءراتخم ةروص يف روبجم دبعلا نأو هّللا

 كرتو «قحلا عم ةدارإلا بلس يف ةديصق » : ةبيجع نبا لاق «ريبدتلا طاقسإو

 :قحلا فتاوه ةنسلأ ىلع ريبدتلا

 دادولاو كنم بحلا قدصب  دارملا نايسن كنم يدارم

 داشرلا ىلإ كريس دصقب اناوس ام ضفر كنم يدارم

 ."دارملل اوحم رايتخالاو ريبدتلل ضفرلا كنم يدارم

 نع هللا نم هوقلت مهنأ اومعزو «لامعألا هب نزوت اًنازيم اوعضو مهنإ لب

 : مانملا قيرط

 عماجلا باتكلا اذه بتكا يل لوقي اًلئاق مانملا يف تيأر » :ينارعشلا لاق

 لعفل رايتخالاب هبلق لغشي نأ دبعل سيل :لاقف «معن :هل تلقف «لامعألا نازيمل

 نإف «هقح هيدي ىلع هانزربأ ام يطعي نأ هيلع امنإو «لبقتسملا يف هكرت وأ ءيش

 اندمح ةيصعم ناك نإو ءاهيف هريصقت نم انرفغتساو ءاهيلع اندمح ةعاط ناك

 ,؟ 0 : ص ممهلا ظاقيإ 2غ(

 .اًئيب (04) غلبت ةليوط ةديصقلاو :١١9(« ص تسرهفلا 6



 « دقد و ضرع » ةيلذاشلا فلقد

 اًوهسو ةلفغ ناك نإو ءانرمأ ةفلاخمل هباكترا نم انرفغتساو هيلع اهريدقت ىلع

 نم ةريثك ةعامج هبتكو هتبتكو تظقيتساف :لاق .هماقمب قئاللا وه ام لعف
 مكح نازيم هنع جرخي ال ماكحألا نم هولمع ام عيمجل نازيم هنأل ءاهقفلا

 وهو بهذملل رشانلاو يقيقحلا سسؤملا نأ مهمامتها رهاظم نمو «''"(دحاو

 ناسنالا طاقسإ وه دحاو روحم لوح رودت اهلك هتفسلف » تناك هللا ءاطع نبا

 ريبدتلا طاقسال درفي نأ ىأر دقف «هيلع هدروي امب اضرلاو «ىلاعت هللا عم هريبدتل

 ."' "0 ةلدألا فلتخمب هديؤيو هيف هتيرظن حرشي اًصاخ اًمنصم
 ءاطع نبا ةمجرت يف اًصاخ اًملؤم درفأ يذلا - ينازاتفتلا ءافولا وبأ نيب دقو

 يردنكسلا دنع نمكت ريبدتلاو ةدارإلا طاقسإ ةركف نأ » : -هفوصت نايبو هّللا
 يفوصلا هبهذم ءانبل نيتملا ساسألا اهنأو .هل ىرخأ ةيفوص ةركف لك ءارو

 رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ ةديقع رثأ ىدم ينازاتفتلا ءافولا وبأ نيب مث «"”«هرسأب

 : ةيفوصلا دئاقعلا رئاس ىلع

 :ةدهاجملا ىلع ريبدتلا طاقسإ ةديقع رثأ ١-

 هسفن ةدهاجم ىلإ دمعي يذلا ئدتبملا كلاسلاف » : ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق

 يف هتاعاطو هلامعأب رتغي الف ءاّمامت هريبدتو هتدارال اًطقسم نوكي نأ يغبني

 لب ...هّللا ىلإ ةرورضلاب ةلصوم ريغ ةدهاجملاف ...هتدارإ ىلإ اهبسنو هتدهاجم

 ةقشم يناعي نأ نود ةيهلإلا ةيانعلا ضحمب ...بذجلاب لوقلل اًَلاجم حسفي هدجن

 40( ةدهاجملا

 ) )1١ص رردلاو رهاوجلا :88-٠١١.

 ٠١١. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا (؟)
 17١. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا 6
 ١7١. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا (4)



 للكلاب ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : كولسلا بادآ ىلع ريبدتلا طاقسإ ةديقع رثأ -؟

 يف كلاسلا اهعنطصي يتلا كولسلا بادآ عيمج » : ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق

 هللا عم هريبدتو هتدارال كلاسلا طاقسإ وه دحاو روحم لوح رودت امنإ هتدهاجم

 ةطيحم ةيهلإلا ةدارإلا نألو «لزألا ذنم هل هللا ريبدت قبسل كلذو ءاّمات اًطاقسإ

 .''"« هكولس يف هسفنل هرايتخال لاجم الف «هتايئزجو هقتاقد لكب

 :لاوحألاو تاماقملا ىلع ريبدتلا طاقسإ ةديقع رثأ -*

 تاماقملا نم انيفوص هنع ثدحتي ام عيمج » : ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق

 طاقسإ نم ساسأ ىلع اًمئاق هدجن هتدهاجم يف كلاسلل ضرعت يتلا لاوحألاو

 امك ءهَّللا نم هيلع ةدراو اهرابتعاب اهيف كلاسلل ةدارإ ال هذه لكف ...اًضيأ ريبدتلا

 ءرخآلا ىلإ اهدحأ نم هتدارإب لقتنم ريغ اهيف كلاسلا نوكي نأ لمكألا اهبدأ نأ

 ."'”«رايتخاو ريبدت الب اهيف نوكي ىرخأ ةرابعبو
 :ةفرعملا لوصح ىلع ريبيدتلا طاقسإ ةديقع رثأ -5

 ةفرعملا ىلإ ...هقيرط ةياهن يف كلاسلا لصي مث » :ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق

 طاقسإب ةفرعملا الإ اهرهوج يف تسيل هللا ءاطع نبا دنع ةفرعملا هذهو ءهّللاب
 يف ةيدحألا دوهش ىلإ يدؤت قيقحتلا ىلع هَّللاب ةفرعملا مث ...هَّللا عم ريبدتلا

 هَّللا دوجو وه اًدحاو اًدوجو الإ فراعلا ىري ال ثيحب ءاّيقوذ اًدوهش دوجولا

 ." 6 يقيقحلا دوجولاب فصتي ال تادوجوملا نم هادع امو

 )١( :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا ١17١.

 ص هفوصتو يردنكسلا هّللا ءاطع نبا (؟) : ١77.

 ) )5ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا : 177.



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا ةللملا

 : ثلاثلا بلطملا

 .هتلزنمو :ةيلذاشلا دنع هللا ءاضقب اضرلاب دارملا

 :ةيلذاشلا دنع هّللا ءاضقب اضرلاب دارملا :الوأ

 : اضرلا فيرعت

 لاقو 17( طخسس دض :اًناوضرو اضر ىضري هيلعو هنع يضر)» : ةغل

 نبا هرسفو 9( هؤاضق هب ىرجي ام هركي ال نأ هَّللا نع دبعلا اضر :بغارلا

 هلبق اذإ اذك نع وأ اذكب يضر» :لاقف مهتديقع عم قفاوتي امب ةغل ةبيجع
 06 هراتخاو

 ميدق ىلإ بلقلا رظن :اضرلا » : يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا لاق : اًحالطصا

 اضرلاو » : ةبيجع نبا لاقو 10( طخستلا كرت وهو «ءدبعلل ىلاعت هللا رايتخا

 0( هرايتخاو هللا ريبدت نسح ىلإ هرايتخاو هريبدت نع جورخلا هردقو هئاضقب

 هدجي رورس وأ .كحاض هجوب كلاهملا يقلت اضرلا » : هفيرعت يف اًضيأ لاقو

 حرش وأ «ىضمأو ربد اميف هَّللا ىلع رايتخالا كرت وأ ءءاضقلا لولح دنع بلقلا

 .''"«راهقلا دحاولا نم دري امل راكنإلا عفرو ردصلا

 لكب ىضري ةقيقحلا ةجردل لصاولا فراعلا نأ الإ ةيلذاشلا ةقيرطلا بهذتو

 :ذذلتلاو ةبحملاب هلبقتيو «ىلاعت هللا نم يضقم

 ) )1١ناسلو «557١2:ص طيحملا سوماقلا العرب:7/١5؟".

 .157/8:سورعلا جات (9)

 .86 : ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض ةيقورزلا ةفيظولا حرش يف ةيسدقلا حقاوللا رف

 .197:ص فوصتلا نع قئاقحو 289: ص ةيريشقلا ةلاسرلا (5)

 .80 : ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض ةيقورزلا ةفيظولا حرش يف ةيسدقلا حقاوللا (5)

 .50ا/: ص نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم :رظناو 277:ص فوشتلا جارعم 23(



 ةلدقلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 الو ءردقلا اهمع دق كسافنأ نأ ناسنالا اهيأ تملع اذإف » : ةبيجع نبا لاق

 ىضرت نأ كمزل «هملق هب ىرجو «هملع هب قبس ام الإ كريغ نم الو كنم ردصي

 كتاظحلو كتافرطو ءةدودعم كسافنأف ءءاضقلا هب يرجي ام لكب

 :اًضيأ لاقو .''"« كحاض هجوب كلاهملا يقلت وه اضرلا ةقيقحو...ةروصحم

 ثيحب .هماكحأل مالستسالاو «هعم حلصلاب هدابع عيمج هلالج لج قحلا رمأ »

 نم زربي ام نورظني لب «هلاعفأ ىلع ضارتعا الو ,هماكحأل عازن مهنم ردصي ال

 هذه ترهظ ءاوس ءربصتلاو ربصلا وأ «ميلستلاو اضرلاب هنوقلتيف «ةردقلا رصنع

 دنع نم لكو «هاوس لعاف ال ذإ ءطئاسو الب وأ طئاسولا يديأ ىلع لاعفألا

 ."76 هللا

 : يضقم لك نع اضرلاب لوقلا ىلع ةبترتملا راثآلا
 «عمتجملاو درفلا ىلع ةريبك دسافم مهدنع ردقلاب اضرلا موهفم ىلع ينبني

 ال نساحملا هذه نكل «حدملا اهيلع نوقحتسي نساحم دسافملا هذه اودع دقو

 : كلذ نمو «نوفراعلا الإ اهلقعي

 :هيف وه يذلا تقولا مكحب اضرلا ١-

 ةلاحلا هذه نإف ءاهعون ناك امهم «ةلاح نم هيلع وه امل مالستسالا وهو

 : اهريغ راتخي نأ هل زوجي الو هل اهيضتري يتلا يهو هل هللا اهراتخا ىتلا يه

 هللا هماقأ ثيح هتماقإ) :فراعلا بادآ نم نودعي مهنأ كلذ ىلع لديو
 يف اًرايتخاو ةدارإ مهسفنأل نوتبثي الو ءتقو لك مكحب نوضري مهف «(ىلاعت

 يف هيلع هب هللا مكحي امل روبجم ريسم فراعلا لب ء«هنم جورخلاو هيف لوخدلا

 نأش اذكه » : هللا ءاطع نبا هذيملتل يسرملا لوق كلذ دهاوش نمو «تقولا اذه

 .85-87 :ص ممهلا ظاقيإ (1)

 ١7. 5 /” :ديدملا رحبلا :رظناو 755/١. :ديدملا رحبلا (؟)



 « دقهو ضرع » ةدلذاشلا

 ىلوتي يذلا وه هناحبس قحلا نوكي ىتح ءيش نم نوجرخي ال نيقيدصلا

 .206 مهجارخإ

 اذه حرش يف ةبيجع نبا لاق «''”« جارخإ ريغ نم كلمعتسال كدارأ ولف اهاوس

 اذإف ءهاوس امع هب ءانغتسالاو هللا ملعب ءافتكالا فراعلا بادآ نم » :بدألا

 ىلإ اهنم جورخلا بلطيو اهرقحتسي الف لاوحألا نم ةلاح يف ىلاعت هللا هماقأ

 اميف هلمعتسيو ةلاحلا كلت نم هجرخي نأ ىلاعت قحلا دارأ ولف ءىرخأ ةلاح

 هيف هماقأ ام ىلع ثكمي لب «هجرخي نأ هنم بلطي نأ ريغ نم هلمعتسأل اهاوس

 فراعلاف «هلاخدإ ىلوت امك «هجارخإ ىلوتي يذلا وه نوكي ىتح «ىلاعت قحلا

 اذإو «قارفلا ىنمتي ال اًجوزتم ناك اذإو «جيوزتلا ينمتي ال اًبزعأ ناك اذإ : هللاب

 ال اًحيحص ناك اذإو ءرقفلا ىنمتي ال اًينغ ناك اذإو «ىنغلا ىنمتي ال اًيقف ناك

 ىنمتي ال اًريزع ناك اذإو ءةحصلا ىنمتي ال اًضيرم ناك اذإو «ءضرملا ىنمتي

 اذإو ءطسبلا ىنمتي ال اًضوبقم ناك اذإو ءزعلا ىنمتي ال اًليلذ ناك اذإو «لذلا

 اًميعض ناك اذإو ,فعضلا ىنمتي ال اًيوق ناك اذإو ءضبقلا ىنمتي ال اًطوسبم ناك

 ىنمتي ال اًرفاسم ناك اذإو ءرفسلا ىنمتي ال اًميقم ناك اذإو «ةوقلا ينمتي ال

 هسفنب لعفي ام رظني الو «هب هللا لعفي ام رظني لاوحألا ىقاب اذكهو «ةماقإلا

 ...عباصألا نيب ملقلاك وأ .لساغلا يدي نيب تيملاك نوكي لب «هلاوز ققحتل

 «ةيالولا ةقيقح نع هباحصأ هلأس نيح يناميلا دمحأ يديس انخويش خيش لاقو

 هسفن يهتشت ال لظلا يف اًسلاج اهبحاص ناك اذإ وه ةيالولا ةقيقح :مهل لاقف

 يف سولجلا هسفن يهتشت ال سمشلا يف اًسلاج ناك اذإو «سمشلا ىف سولجلا

 الإ اجاتحم نوكي ال نأ لماكلا ىلولا فاصوأ نم : لمجلا ىلع لاقو «لظلا

 8 : ص ننملا فئاطل ()

 .م١6 ٠ ص ممهلا ظاقيإ 000



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نم زربي ام الإ دارم هلام ينعي «تقولا يف هيف هالوم هميقي يذلا لاحلا ىلع

 ( هريغ هسفن يهتشت اال ةردقلا رصنع

 : همرج ناك امهم دحأ ىلع راكنإلا مدع -؟

 نمف «ةفرعملا عساو وهف بابلا اذه يف نيفراعلا ةجرد ىلإ لصو نم لك

 نأل «فورعمب رمأ الو ء«ركنمل راكنإ هسفن يف دجي ال ردقلاو ةقيقحلا نيعب رظن
 ةعيرشلا نيعب رظنو ةجردلا هذه نع لزن نإو .هدوجو دوجولاو هللا لعف لكلا

 لاق «رهاظلا عرشلا ةقفاوم لجأ نم فورعملاب رمأيو ركنملا ركني هنإف ةمكحلاو '
 اهلك مهرومأو هللا ةضبق يف مهلك قلخلا نأ دبعلا ملع اذإ» : ةبيجع نبا

 بيترت الو «باتع دحأ ىلع هل قبي مل ءارصبو اعمسو املع مهب طاحأ هللا ديب

 رظني نأ هنأش لب «ناسللا رهاظ ىلع ةعيرشلا هب ترمأ ام الإ .باوص الو أطخ

 كرت ام :مكحلا يفو «ىضرلاو لوبقلاب هاقلتيف ؛هكلم يف كلاملا لعفي ام ىلإ

 لهأ نأش اذه «هيف هللا هرهظأ ام ريغ تقولا يف رهظي نأ دارأ نم ائيش لهجلا نم

 ."''0تراد امثيح رادقألا حاير عم نورودي ؛ديحوتلا

 لعاف ال ذإ هنطاب يف اًدحأ يداعي الو دحأ ىلع بضغي ال فراعلاف : تلق

 يه يتلا ةعيرشلا ةقفاوم لجأل رهاظلا يف وهف اًدحأ ىداع نإو هللا الإ ةقيقح

 تايلجت نم اًئيش برغتسي ال نأ فراعلا بادآ نم » : ةبيجع نبا لاق «ماوعلل

 فراعلاو....ةيلامج وأ ةيلالج تناك ام ةنئاك اهنم ءيش نم بجعتي الو قحلا

 نم زربي ام لك ذإ ءيش نم بجعتي الو اًئيش برغتسي ال امهنم دحاو لك عم نولتي
 ماقأ اًماقم رقحتسي الأ بادآلا ةلمج نم » :لاق مث '”«دحاو هلك ةردقلا رصنع

 نم اًئيش رقحتسي ال نأ وهو ...ناك ام اًنئاك هدابع نم اًدبع هيف ىلاعت قحلا

 م5 -مخ١ : ص ممهلا ظاقيإ )0010
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 864 -لخ : ص ممهلا ظاقيإ (9)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا للعلا

 داضي نأ الو .ردتقم عزاني نأ يغبني الف «تناك لاح يأ ىلع قحلا تايلجت

 .''"( ميكح ىلع ضرتعي نأ الو ءراهق

 مهدنع قسافلاو رفاكلاف ءدحأ ىلع راكنإلا مدع لوقلا اذه ةياهنو :تلق

 مهيلع راكنالل هجو الف ءاهيف هدابع ضعب هّللا ماقأ يتلا هّللا تايلجت نم رهظم

 ةاصع اوناك نإو نينمؤملا مركأ» :يلذاشلا لاق كلذلو ءردقلل فورظ مهنأل

 ."”( مهل اًرذقت ال .مهب ةمحر مهرجهأو دودحلا مهيلع مقأو «نيقساف

 : نيدسفملاو ءادعألا ةعفادمو ةمواقم مدع -'

 الو «هئايلوأل رصتني ىلاعت هَّللا نأ اهرهاظ ةلدأب هللا ءاطع نبا لدتسا دقو

 لوسر لاق لاق يلي ةريره يبأ ثيدح : كلذ نمو «مهترصنل ببس لذبل ةجاح

 لاق «« برحلاب يننذآ دقف اّيلو يل ىداع نم :لاق لجو زع هَّللا نإ » :ِِلَي هللا

 هراصتنا نعو هللا ريبدت ىلإ هريبدت نع جرخ دق يلولا نأل » : هللا ءاطع نبا

 هللا فرع نمو ...هّللا ىلع لكوتلا قدصب هتوقو هلوح نعو «هّللا راصتنال هسفنل

 العف دهشي ال نأ هتفرعم هل تضتقا دق فراعلا ذإ «هسفنل راصتنالا باب هيلع دس

 عدي فيكو ؟مهيف اّلاعف هللا ىري نم قلخلا نم رصتني فيكف .هفورعم ريغل

 ديري امل نيملستسمو نيملسم هيدي نيب مهسفنأ اوقلأ دق مهو هترصن نم هءايلوأ

 . "7 ؟اًمكح مهنم

 ىلإ ناسحالاو «مهملظ نمع وفعلا :ةيفوصلا بهذم » :ةبيجع نبا لاقو

 قلخلا نأل هَّللا اضر كلذب مهدصقمو ءدابعلل ةمحر مهنأل ؛مهيلإ ءاسأ نم

 .(( هلايعل مهعفنأ هَّللا ىلإ قلخلا بحأو هللا لايع

 )١« 6ص ممهلا ظاقيإ :157.

 ) )6:ص ممهلا ظاقيإ ١167.

 ) )9,1-8ا/” :ص نئملا فئاطل

 ) )»5:ديدملا رحبلا ه8//ا١".



 ةليقلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ةيصعم ناك ولو يضقم لكب اضرلا -4
 لاق :هعون ناك امهم يضقم لك نع اضرلاب ميمعتلا ىلع ينبم رثألا اذهو

 :هبيبح لعفب يضر ؛هاوس لعاف الو هللا وه لعافلا نأ ملع اذإف » : ةبيجع نبا
 اضرلاب هديس رمأ لاثتما هنأش نم دبعلا ١ :صاوخلا يلع لاقو .''”« ناك امفيك

 ."'”« ملظلا فئاظو يف هماقأ ولو ميلستلاو

 ةبيجع نباف ءاهب يضارلا وه ةيصعملا ةدهاشم يف لماكلا نأ اوركذ دقو

 نم فاخي ال نم ةجرد مهلمكأ نأ ركذ «ةيصعملا لعف نم سانلا فقاوم نيب امل

 نبا لاق «هنع يضرم وهف هنم زرب ام لكو ءردقلا رصنع نم تزرب اهنأل اهلعف
 تراص «ءيش نم نوفاخي الو ءاّئيش نوبلطي الف ةصاخلا ةصاخ امأو » .: ةبيجع

 نورظني مهف ءدحاو لك نع دحاو دوهشب اونغتساو ءاّدحاو اًئيش مهدنع ءايشألا

 اهيف اودهش ةعاط ناك نإف ءاضرلاو لوبقلاب هنوقلتيف «ةردقلا رصنع نم زربي ام

 ةبوتلاب اهيف هللا عم اوبدأتو «ةيرهقلا اهيف اودهش ةيصعم ناك نأو «ةنملا
 ." "( لي راتخملا يبنلا ةعيرش بدأب اًمايق «راسكنالاو

 هل راتخا هللا نأل هدري الف مارح لام وأ مارح ماعط يفوصلا ءاج اذإ مهدنعو

 ّيلإ اهلسري يتلا ةمعطألا نع صاوخلا يلع تلأس » :ينارعشلا لاق «كلذ

 مأ اهدرأ مأ اهنم لكآ له ةالولا نم هيتأي ءيش نع عروتي ال نمم ناوخإلا ضعب

 رايتخا هللا عم هل نوكي نأ يغبتي ال دبعلا :لاقف نيجاتحملا ىلع اهقرفأو اهلبقأ

 هلسري امم لكف .راتخملا مدع عم رايتخا هل نوكي فيكف .راتخملا دوجو دنع

 .(40( ىلاعت هللا

 )١( :ديدملا رحبلا 91١7/5".

 :صاوغلا ررد (5؟) 55.

 ) )9ص ممهلا ظاقيإ : ١05.

 :صاوغلا ررد (:غ) ١5١.



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا ةللسلا

 :لذلا عاونأو ايالبلاب اضرلا -ه

 اهريغو ...تاقرطلا يف تيبملاو .ءفوصلا سبلو لوستلا ةلوازمب اضرلا

 يبرعلا لاق «مهل هللا هراتخا ام اذه نأل هلك كلذب ىضري يفوصلا نإف

 سأرلا فشكو لاؤسلا اهنمو ةيفوصلا لاوحأ ضعب يف لوقلا » :يواقردلا

 ريغو قرطلاب داقرلاو «قاوسألاب لكألاو «لبازملاب سولجلاو ءافحلاب يشملاو

 نأ ىرنو ...مهريغو انقيرط لهأك ةيفوصلا ضعب اهيلع يتلا لاوحألا نم كلذ
 الو ءطق مهسفنأب نولابي ال مه ذإ .«كلانه موقلا ىمر يذلا وه صالخإلا

 .0)2 لاح ىلع الاح نوراتخي

 نيفراعلا تافص نم اوركذ كلذلو .ءطحقلاو رقفلاب اضرلا كلذكو
 الإ ديعلل سيلو «ديري ام لعفي هَّللا نأ ىوعدب ءاعدلاو ءاقستسالا كرت نيلماكلا

 ناطلس مهبولق ىلع ىلوتسا املف » :ليزيغم نبا لاق ")هير راتخم ةقفاوم

 لك ىلع اوربصو ءرودقم لكب اوضرف ...ةيبوبرلا تافصل اوعضخ ةفرعملا

 ."7( ةينسلا اياطعلا ةلمج نم هودعو ءالبلا عاونأب اوذذلت لب «ةيلب

 :ةيلذاشلا دنع هّللا ءاضقب اضرلا ةلزنم :اًمناث

 .هكولسب مهعابتأ اوبغرو ءاضرلا ماقم ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش ىنثأ
 كمئازع نع علخناو ءاضرلا باب ىلع كسفنب قلأ » : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 ىتح نيكلاسلا عم هنوؤدبي ام مهأ نم ةديقعلا هذه اوربتعاو 17( كتدارإو

 امدنعف .ماقم رخآ ىلإ ماقم لوأ نم مهعم وهف «نيلصاولا ةجرد ىلإ اولصي

 يف اضرلا ماقم نوركذي ناكمو تقو لك يف ةيفوصلا لاصخ نع نوثدحتي

 ) )1١:ص ةيدهلا روشب ١71١-177.

 .77؟5”7 :ص ةيدهلا روشب :رظنا (؟)

 ) )90:ص ةرهازلا بكاوكلا 77١.

 ) )4يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةئيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا ص:١5١.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلإ ضيوفتلا :اهنمو » :- ةيفوصلا لاصخل هدادعت دنع - ةبيجع نبا لاق ءاهلوأ

 الو «ءيش ىلع دقعي ال ثيحب ءءاضقلا هب زربي امب اضرلاو .هريبدتو هللا ةئيشم

 حبصأ اذإ لقاعلاف ءهّللا لعفي ام رظنيف «هّللا ةئيشمب اسبتلم الإ ءيش لعفب مزجي

 .©306 هسفنب لعفي ام رظن حبصأ اذإ لهاجلاو «هب هللا لعفي ام رظن

 : ةبيجع نبا لاق ءاهلوأ نم هنودعي نيلصاولا تاماقم نع نوثدحتي امدنعو

 فيرصت ىلإ نورظني مهف ءاكرت الو اًلعف مهسفنأل نوري الف :نولصاولا امأ»

 عم اوفقي ملو ءاوبدأتو اورذتعا ةيصعم ناك نأو هللا ةنم اودهشو اوركش

 .ةردقلا رصنع نم زربي ام ىلإ نورظني امنإو ,مهدنع اهل دوجو ال ذإ «مهسفنأ

 (80 . 0 0 . ٠١
 : ( هرهقو هشطب ىلإ مهرظن نم رثكأ هربو هناسحإو هوفعو هملح ىلإ مهرظنف

 كانه لعجت اضرلا ماقمل ةعيفرلا ةلزنملا هذه عم ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ الإ

 «عبرأ دبعلا اهب رمي يتلا تاجردلا نأ هللا ءاطع نبا نيب دقف ءهنم عفرأ ةلزنم

 مث «هطاقسإو كلذ كرت ىلإ ىقرتي مث «رايتخالاو ريبدتلا رح دجي نأ اهلوأف
 «هّللاب ءافتكالا وهو كلذ نم ىلعأ ىلإ يقتري مث ءهّللاب اضرلا ةلزنم ىلإ ىقرتي
 هبيدأتب هللا عم ريبدتلا نع اوجرخ اًدابع هّلل نإ » : كلذ اًلصفم هللا ءاطع نبا لاق

 تكدو « مهريب لن مئازع راونألا تخسفف .مهملع يذل هميلعتبو , مهبدأ يذلا

 ماقملا ميعن اودجوف ءاضرلا لزنم اولزنف «مهرايتخا لابج رارسألاو فراعملا

 اهيلإ اوليميف اضرلا ةوالح مهلغشي نأ ةيشخ «هب اوخرصتساو «هللاب اوثاغتساف

 ."76 ةنكارمب اهل اوحنجي وأ «ةنكاسمب

9 © © 

 )١( :ديدملا رحبلا */7777.

 ) )0ص ممهلا ظاقيإ : 1١55-1١5١.

  022ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا : 48
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 .ردقلا يف مهبهذم دقن :عبارلا بلطملا

 :ردقلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نايب :اًلوأ

 ١- ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ردقلاب ناميإلا ىنعم :

 نيح كي يبنلا باوج يف امك «ناميإلا ناكرأ دحأ ىلاعت هَّللا ردقب ناميإلا

 مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هَّللاب نمؤت نأ ١ :لاق ناميالا نع كلا ليربج هلأس

 هللا ريدقت وه :- لادلا حتفب -ردقلاو «2"”«هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو رخآلا

 ىلاعت هّللا ريدقت وهو «هتمكح هتضتقاو «هملع هب قبس امبسح تانئاكلل ىلاعت

 تافص ىلعو «ةمولعم تاقوأ يف عقتس اهنأ هناحبس هملعو «مدقلا يف ءايشألا

 الإ ءيش نوكي ال «ديري امل لاّعفلا هنأو «كلذل هناحبس هتباتكو .ةصوصخم

 :هريدقت نع جرخي ءيش ملاعلا يف سيلو «هتئيشم نع ءيش جرخي الو «هتدارإب

 عمو «يصاعملاو تاعاطلاو دابعلا لاعفأ قلاخ هنأو «هريبدت نع الإ ردصي الو

 ءاهيلع نيروبجم ريغ «مهلاعفأل نيراتخم مهلعجو «مهاهنو دابعلا رمأ دقف كلذ

 يدهي .مهتردق قلاخو مهقلاخ هّللاو .مهتدارإو مهتردق بسحب ةعقاو يه لب

 ."'”نولأسي مهو لعفي امع لأسُي ال , هتمكحب ءاشي نم لضيو «هتمحرب ءاشي نم

 :ردقلاب ناميإلا بتارم -"

 ملع ىلاعت هللا نأب ناميإلا :لوألا :””رومأ ةعبرأ نمضتي ردقلاب ناميإلا

 ملعو مهقلخي نأ لبق هقلخ عيمج ملع دق ىلاعت هنأو ءاليصفتو ًةلمج ءيشب لكب

 نم مهنم وه نمو «مهتانكسو مهتاكرح عيمجو .مهلامعأو مهلاجآو مهقازرأ

 .8:ح ملسم هجرخأ 010

 59057/1١-/017. :راونألا عماولو غ«١٠٠-949/8:ىواتفلا عومجم :رظنا (0)

 .11: ص :ميقلا نبال ليلعلا ءافشو ١548-2١5١ /* :ىواتفلا عومجم :ةيطساولا :رظنا (9)



 للكلاب ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اَّلِإ َدَلِإ ةل ىر ُهَنأ ٌرُهإج :ىلاعت لاق ءرانلا لهأ نم مهنم وه نمو «ةنجلا لهأ

 .[17 :رشحلا ةروس] 4ةَددهَّشلاَو ِبيَمْلا ُدِلدَع ره
 هنأ هملع هب قبس ام عيمج بتك دق ىلاعت هنأو «كلذ ةباتكب ناميالا : يناثلا

 آو ٍضردْلا ىف ٍةَبِصُم نم َباَمأ امإ# : ىلاعت هلوق هليلدو ءظوفحملا حوللا يف نئاك

 يبنلا لوقو 01171 :ديدحلا ةروس] « امر نأ لبق ْنَم بنك 2 لإ م” فنأ ف

 نيسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم هللا بتك » :هك
 .« ةئس فلأ

 يتلا هتردقو «ءيش اهدري ال يتلا ةذفانلا هللا ةئيشمب ناميإلا :ثلاثلا رمألا

 امو «ناك ءاشام «هتردقو هللا ةئيشمب تعقو ثداوحلا عيمجف «ءيش اهزجعي ال

 .[7:ميهاربإ ةروس] آمي اَم هلأ ٌلعْفبَوم : ىلاعت هلوق هليلدو «نكي مل أشي مل

 قلاخلا هنأو ءاهلك ءايشألل دجوملا وه هناحبس هنأب ناميإلا :عبارلا رمألا

 : ىلاعت هلوق هّليلدو «ريدق ءيش لك ىلع هنأو هل قولخم هاوس ام لكو ءهدحو

 : .[١:دعرلا ةروس] «وْئَش نك ُقلَح هسا

 :ردقلا يف ةيلذاشلا ةديقع نالطب نايب :اًيناث
 ١ - ةيلذاشلا دنع ريبدتلا طاقسإ ةقيقح لاطبإ :

 : ريجلا ةلوقمب لوقلا وه ريبدتلا طاقسإب ةيلذاشلا لوق ةقيقح :اًلوأ

 :لاوقأ ةثالث ىلع ردقلا يف سانلا فلتخا

 هلاعفأ ىلع روبجم ناسنإلا نإ نولوقي نيذلا :ربجلا لهأ لوق :لوألالوقلا

 نمو ةيمهجلا بهذم ةيمالسالا قرفلا يف اذه لثميو «ةردق الو ةدارإ هل سيلو

 .مهقفاو

 نوبهذيو «لوألا لوقلا نولباقيو :ةدارإلا ةيرح لهأ لوق :يناثلا لوقلا

 نع ةلقتسم ةدارإ هل ناسنإلا نأو «هقلاخ نع هلاعفأ يف ناسنإلا لالقتسا ىلإ



 « دقكدو ضرع » ةيلذاشلا ةللكلا

 ةلزتعملا بهذملا اذه لثميو «هلاعفأ قلخي يذلا وه هنأ امك هللا ةدارإ

 .مهقفاو نمو «(ةيردقلا)

 لك قلاخ هللا نأو ءردقلا نوتبثي :ءالؤهو نيب طسو لوق :ثلاثلا لوقلا

 نأ امك «هتئيشمل ةعضاخ اهنكلو ةئيشمو ةدارإ ناسنإلل نإ اًضيأ نولوقيو «ءيش
 فلسلا بهذم اذهو .ىلاعت هلل قولخم هلاعفأو وه هنكل «هلعف اهب لعفي ةردق هل

 .ءايبنألا عابتأو

 لئاسملا ضعب يف ليمت «ىرخأ قرف أشنت دق -ثالثلا-فئاوطلا هذه نيبو

 بسح اهيلع مكحلا نوكيو «ةيناث ةفئاط ىلإ ىرخألا لئاسملا يفو «ةفئاط ىلإ

 بهذم ىلإ وأ ءربجلا بهذم ىلإ ةلئام اهنإ لاقي دقف ءاهبهذم ىلع بلغي ام
 «ةيرعشألا ةفئاط فئاوطلا هذه رهشأ نمو «فلسلا بهذم ىلإ وأ «ةيردقلا

 ةفلاخم مهيلع بلغي ثيح «ةيلذاشلا اهنمو ةيفوصلا قرطلا نم مهعبت نمو

 '''ههجلا ةقفاوم دح ىلإ اولصي مل نإو «ةيربجلا بهذم ىلإ ليملاو ةلزتعملا
 ال هنأ يرعشألا نسحلا وبأ معز : يزارلا رخفلا لاق .'''هولغ يفو هلاوقأ يف

 هللا ةردقب ناعقاو رودقملاو ةردقلا لب ءاللصأ هرودقم يف دبعلا ةردقل ريثأت

 ."70 ىلاعت

 : نوبهذي ةيلذاشلاف «ةرعاشألا ةديقع ىلع ةرئاس ردقلا باب يف ةيلذاشلاو

 لاعفأ لك نأو هللا رايتخاب الإ راتخي الو هللا لعفب الإ لعفي ال ناسنإلا نأ ىلإ

 ةنراقم دبعلل ثدحت هَّللا نم ةعاطتسالا نأو ءاهرشو اهريخ هَّلل ةقولخم ناسنإلا

 ءةيمهجلا سأر بسار ينب يلاوم نم ءزرحم وبأ يدنقرمسلا ناوفص نب مهجلا :وه )1١(

 ناسل :رظنا .(ه1١؟8)ةنس رايس نب رصن هلتق ءاميظع اًرُش عرز «عدتبملا ؛لاضلا

 ١51/7. :مالعألاو 2147/5 :نازيملا

 .1708 : ص ةرعاشألا نم ةيميت نبا فقوم :رظنا (؟)

 .4550 :ص يزارلل لصحملا (6)



 204 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ريغ هل ةيوسنملا ةردقلا هذه نأو «هنع ةرخأتم الو لعفلا ىلع ةمدقم ال «لعفلل
 20 ثوم

 فرتعا دقو ءربجلا ةلوقمب لوقلا وه ريبدتلا طاقسإ يف ةيلذاشلا لوق ةياهنو

 مذ دقو «'''اًرهاظ ال اًنطاب اهودهش مهنأ الإ «كلذب ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش

 :ةدسافلا اهمزاول اوئيبو «ةيربحلا ةلوقم فلسلا

 ىلع نوروبجم مهنأ نودهشي نيذلا مهو ربجلا باحصأ » :ميقلا نبا لاق

 نولوقي «ةتبلأ مهلاعفأ اهنأ نودهشي ال لب «مهتردق ريغب ةعقاو اهنأو «مهلاعفأ

 هل كرحملاو «هريغ هيف لعافلا نأو ءرداق الو ةقيقحلا يف لعاف ريغ مهدحأ نإ

 ءراجشألا تاكرحو «حايرلا بوبه ةلزنمب هتاكرحو ءةضحم ةلآ هنأو ءهاوس

 دقو «هيلع مهبونذ اولمحو ءردقلاب اوجتحا مهلاعفأ مهيلع تركنأ اذإ ءالؤهو

 اهتقفاومل ءاهرشو اهريخ .تاعاط اهلك مهلاعفأ اوري ىتح كلذ يف نولغي

 «ةعاط ةئيشملا ةقفاومف ةعاط رمألا ةقفاوم نأ امك نولوقيو «ردقلاو ةئيشملل

 ىلاعت هّللا ةئيشم اولعج مهنأ «مهناوخإ نيكرشملا نع ىلاعت هللا ىكح امك

 مهنم دشأو «ةافنلا ةيردقلا نم رش ءالؤهو «هاضرو اهب هرمأ ىلع اليلد مهلاعفأل

 «سيلبإ نع رذتعي نم ءالؤه نم نإ ىتح «هنيدو هلسرو هبتكل ةضقانمو هلل ةوادع

 لاحلا ناسلب .هملظ ىلإ ىلاعت هبر بسنيو «هدهجب هرذع ميقيو .هل عجوتيو

 مه ءالؤهف ...هناوخإو هؤابحأو سيلبإ ءايلوأو ءاقح هّللا ءادعأ ءالؤهو ...لاقملاو

 : هتيئات يف ةيميت نبا مهيف لاق نيذلا

 (”9ةيردقلا ةقرف ارط رانلا ىلإ مهداعم موي هَّللا موصخ ىعديو

 )١( :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا 4؟١.

  29:نيكلاسلا جرادم ١/4757-/1710,
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 : رايتخالاو ريبدتلا يفن ىلع قباسلا ردقلاب مهلالدتسا لاطبإ : اناث

 دوجو لاطبإ ىلع قباسلا ردقلاب مهلالدتسا ةيلذاشلا ةديقع نم نأ قبس:

 اذه يف اهب اولدتسا يتلا ةلدألا ةنسلا ءاملع شقان دقو «رايتخالاو ريبدتلا

 نوكي نأ يفاني ال ردقلاب ناميإلا نأ :وهو «كلذ يف باوصلا اونيبو «'”بابلا

 ىلع نالاد عقاولاو عرشلا نأل ءاهيلع ةردقو «ةيرايتخالا هلاعفأ يف ةئيشم دبعلل

 هير لإ دخت هَلَش نمُفإ» : ةئيشملا يف ىلاعت لاق دقف : عرشلا امأ : هل كلذ تابثإ

 اهعسو الإ اسنن ُهَّنلا لكي ال :ةردقلا يف ىلاعت لاقو «14:أبنلا ةروس] «4اَبأَم

 .[؟585 :ةرقبلا ةروس] 4 ٌتَبَستْكَأ اَم اَهيلَعو ٌتَبَسُك ام اَهَل

 امهبو «لعفي امهب ةردقو ةئيشم هل نأ ملعي ناسنإ لك نإف :عقاولا امأو

 نكل «شاعترالاك هتدارإ ريغب عقي امو يشملاك هتدارإب عقي ام نيب قّرفيو ؛كرتي

 لإ َنوُبَلَمَ امو#» : ىلاعت هلوقل «هتردقو هللا ةئيشمب ناتعقاو هتردقو دبعلا ةئيشم

 هكلم يف نوكي الف هَّلل كلم هلك نوكلا نألو ٠[« :ناسنإلا ةروس] «ُدَللأ ءاَضَي نأ

 .هتئيشم و هملع نودب ءيش

 هللا رمأ ام كرت ىلع ةجح دبعلا حنمي ال هريرقت قبس ام ىلع ردقلاب ناميإلاو
 جاجتحا اذهف يصاعملا لعف ىلع ردقلاب جتحا نمف «هنع هللا ىهن ام لعف وأ هب

 نم هدعقم بتك دق الإ دحأ نم مكنم ام » : لَك لاق : لوألا :هوجو نم لطاب

 ال :لاق ؟هللا لوسر اي لكتن الأ :موقلا نم لجر لاقف «« ةنجلا نم وأ رانلا

 لاكتالا نع ىهنو لمعلاب كك يبنلا رمأف «''”(هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا

 .ردقلا ىلع

 لاق «عيطتسي ام الإ هفلكي ملو «هاهنو دبعلا رمأ ىلاعت هللا نأ :يناثلا

 نأ لبق اًملاظ بتك ملاظلا نأو ءيصاعملا لعف ىلع ردقلاب جتحا نم ةلدأ ميقلا نبا قاس )١(

 151١. -7١١1:ص نم نيترجهلا قيرط :رظنا ءاّرثأ (18) ركذو ؛عيطملا كلذكو دجوي

 .57177:ح ملسمو «545/8:ح يراخبلا هجرخأ ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىلع اًروبجم دبعلا ناك ولو «[17:نباغتلا ةروس] 4ثَعطَتْسأ اَم هَل أَُئأَدم : ىلاعت

 تعقو اذإ كلذلو «لطاب اذهو هنم صالخلا عيطتسي ال امب اًملكم ناكل «لعفلا

 .روذعم هنأل «هيلع مثإ الف هاركإ وأ نايسن وأ لهجب ةيصعملا هنم

 ةدارإو «رودقملا عوقو دعب الإ ملعي ال موتكم رس ىلاعت هَّللا ردق نأ : ثلاثلا

 هنم ملع ىلع ةينبم ريغ لعفلا هتدارإ نوكتف «هلعف ىلع ةقباس هلعفي امل دبعلا

 .هملعي ال اميف ءرملل ةجح ال ذإ ؛ردقلاب هتجح يفتنت ذتتيحو هللا ردقب

 يصاعملا نم هلعف وأ تابجاولا نم هكرت ام ىلع ردقلاب جتحملا نأ : عبارلا

 :لاقو ءردقلاب جتحا مث «هتمرح كهتنا وأ ءهلام ذخأف «صخش هيلع ىدتعا ول

 جاجتحالا لبقي ال فيكف «هتجح لبقي مل هللا ردقب ناك يئادتعا نإف ينملت ال

 هَّللا قح ىلع هئادتعا يف هسفنل هب جتحيو «هيلع هريغ ءادتعا يف ردقلاب

 , 070! ؟ ىلاعت

 : ةيلذاشلا دنع رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ ميمعت نالطب : اًملاث

 نأ مهلوق ةياهنو «ءيش لك يف رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ ةيلذاشلا لوق ةقيقح
 اذهو «ماوعلا تاماقم نم مهدنع ةدارإلا ماقم نأل «ةدارإ لك نم دبعلا بلسي

 قلعتي هصخي مكح مكح لكل ةثالث ماكحأ نيب رئاد دبعلا نأ قحلاو «لطاب لوق

 طاقسإ هعم مذي ام اهنمو ريبدتلا طاقسإ هعم حصي ام اهنمف «هرايتخاو هريبدتب

 مهلوق ىلع هدر دنع ةلأسملا هذه يف باوصلا ميقلا نبا نيب دقو «ريبدتلا

 وهو .«نوكلاسلا هيلإ ريشي ام اًريثك ماقم اذه » :لاقف 2« مهريبدت نم مهصلختو

 : لاقيف «ليصفتلا نم هيف دب ال لب «هقالطإ ىلع ذخؤي ال نأ يغبتيو «ريبدتلا كرت
 هنم ةدارإ الب هيلع يرجي دقو «هكرتي روظحمو «هلعفي رومأم :نيب رئاد دبعلا

 :بسك الو

 ) )1١ص نيترجهلا قيرط :رظنا :١٠6١.
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 يف ةليحلا ربدي نأو «ريمشتلاو دجلاو ريبدتلا لامك :رومأملا يف هتفيظوف

 ىلإ اًرظان هلعف ربدي لب ءرمألل ليطعت انه ريبدتلا كرتف «هنكمي ام لكب هذيفنت

 اًيسوجم اًيردق انه نوكي الف «هل ِهَّللا ريبدتب متي امنإ هريبدت نأو «هل قحلا ريبدت
 اًمقاو الو اًربجم اًيردق الو «هتنوعمو هريدقتو هللا ريبدتل اًدحاج هلعف ىلإ اًرظان

 وه يرايتخالا هلعف نإف «هيهنو هَّللا رمأ ىلجمو «هريبدتو هلعفل اًدحاج ردقلا عم

 دحجو «ىهنلاو رمألا لطع دقف هسفن لعف دحج نمف «يهنلاو رمألا لحم

 .امهلحم

 لعفلا بابسأ هتضراع نإف «هلعفو هتدارإ نع ءانفلا :روظحملا يف هتفيظوو

 .يهنلل ريبدت اذهو «دعبلاو فكلا يف ريمشتلاو «برهلا يف دجلا هيلع بجاولاف

 ريبدتلا طاقسإ هيف نسحي يذلا اذهف :هتدارإ ريغب هبيصي يذلا ردقلا امأو

 .هوركمو بوبحم نم هل مسق امب هاضرو هربصو .ةلمج

 طقست كنأ كلذ عامجو ءرييدتلا طاقسإ عضوي نأ يغبني ليصفتلا اذه ىلعف

 غرفت نأ يغبني اذكهو «كبر قح يف ريبدتلاب اًمئاق نوكتو «كظح يف ريبدتلا

 كظوظح لوصحب كنأش حالصإ نإف «كنأش حالصإ يف اهتلاجإ نم ةمهلا

 بجاولاف هللا قح ءادأب كنأش حالصإ امأو «ريبدتلا كرتو ةمهلا غارف هيف لصحي

 ."'"« هب مايقلا يف اهتلاجإو ةمهلا لغش
 نأ هقح اذهف : ينيد يعرش مكح : ةثالث ماكحألا ١ :لاق رخآ عضوم ىفو

 نأ هقح اذهف ...ةدارإو رايتخاو بسك هيف دبعلل يذلا يردقلا ينوكلا مكحلا

 ءاضيأ ينوكلا مكحلاب عزاني لب «ةتبلا ملاسي الو ,نكمم لكب عفاديو عزاني
 مكحلا وهو : ثلاثلا مكحلا...هلو هب عفاديف «قحلل قحلاب قحلا مكح عزانيف

 :6٠6٠-6501. ص نيترجهلا قيرط 010



 2017 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 الو «هعفدب هل ةقاط الو هرايتخا ريغب دبعلا ىلع يرجي يذلا «ينوكلا يردقلا

 كرتو «ةملاسملاو مالستسالاب ىقلتي نأ هقح اذهف «هتعزانم يف هل ةليح

 بكرملا هب رسكنا نمكو «لساغلا يدي نيب تيملاك هيف نوكي نأو «ةمصاخملا

 نسحي انهاهف «ةاجنلا نم هيندي ببس نعو «ةحابسلا نع زجعو «رحبلا ةجل يف
 ."0(ةملاسملاو مالستسالا

 ماكحألا فالتخا بسحب فلتخي رايتخالاو ريبدتلا مكح نأ نيبتف :تلق

 رمأ بلاغو ءرخآلا ضعبلا يف مذيو ءاهضعب يف ريبدتلا طاقسإ حدميف «ةقباسلا

 نم لصحي رايتخاو ريبدت اهنم مسق لك يفو «حابمو يهنو رمأ نيب رئاد دبعلا

 ام رظتنيو اًقلطم ةدارإلا نم اًيلاخ ناسنإلا نوكي نأ امأو ؛ةبوثملاو رجألا هئارو

 : هلوق يف نايب متأب اهريغو لئاسملا هذه ةيميت نبا نيب , دقو «عنتممف هَّللا هراتخي

 رومأم الو ءالقع رودقم ريغ اقلطم ةيردقلا ةيقلخلا ةدارإلا عم فوقولاو »

 دارأ نمك «ءهتدارإ زوجت الو هعفد بجي ام ثداوحلا نم نأل كلذو ؛اعرش

 رداق وهو يبنلا لتق دارأ وأ هلهأب وأ هب روجفلا وأ «هلهأ ريفكت وأ لجرلا ريفكت
 بجي رومألا هذهف «مهايندو مهنيد داسفإو قلخلا لالضإ دارأ وأ «هعفد ىلع

 .اهتدارإ زوجت ال ؛اهتهاركو اهعفد

 ام ضغبو همئالي ام بح ىلع لوبجم ناسنإلا نألف ءالقع عانتمالا امأو

 بارتلاك هينغي الام بحي الو .ماعطلاك هينغي ام بحي عوجلا دنع وهف «هرفاني

 حلاصلا لمعلاو ناميإلا بحي كلذكو ءءاوس نيذهل هتدارإ نوكت نأ نكمي الف

 هتدابعو هللا بحيو لب ؛هرضي يذلا قوسفلاو رفكلا ضغبيو «هعفني يذلا

 * َنوُدُبَعَت شك ام رشم : ليلخلا لاق امك «هنود ام ةدابع ضغبيو ءهدحو

 ..[0-0/0ه :ءارعشلا ةروس] :4َنيِملَصْلا بر اَّلِإ ب ٌوُدَع هيو © نوسكأْلا تبا رش

 .57-19 : ص نيترجهلا قيرط (0)
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 نأ نكمي مل هرضي ام ضغبو ءهعفني ام بح ىلع روطفم دبعلا نأ فرع اذإف
 نأ عرشلا ةهج نم رومأم وه الو ءاقلخو ةرطف ثداوحلا عيمجل هتدارإ يوتست

 .""7( ىرخأ ةهاركو رومأ ةدارإب ِهَّللا هرمأ دق لب «ثداوحلا عيمجل اديرم نوكي

 لدي ام ريبدتلا طاقسإ ىلع اهوركذ يتلا ةلدألا نم ءيش يف سيلو :تلق

 يقلأ امل اتتكا ميهاربإ ةصق مهدنع ةناكم اهمظعأ نمو «كلذ نم ءيش ىلع

 : رانلاب

 لطاب هيلع تلد امو ءحصت ال ةصقلا هذهف «لطاب ةصقلا هذهب مهلالدتساو

 هجيرخت دنع داسفلا اذه ينابلألا خيشلا نيب دقو «ةيدمحملا ةعيرشلل فلاخم

 ال ١ :«يلاحب هملع يلاؤس نم يبسح » :رثأ نع ينابلألا لاق ءةصقلا هذهل

 نم وه و «مالسلا و ةالصلا هيلع ميهاربإ لوق نم مهضعب هدروأ ءهل لصأ
 ةروس ريسفت يف '' ”يوغبلا هركذ دق و «عوفرملا يف هل لصأ ال و تايليئارسإلا

 ...رابحألا بعك نع يور :لاقف ءهفعضل اًريشم ءايبنألا

 ةيفوصلا ةقيرط ىلع ةمكحلا يف فنص نم ضعب ىنعملا اذه ذخأ دقو

 ناك لهف !ىربك ةلالض هذه و «هل ماهتا (ىلاعت هَّللا ينعي) هنم كلاؤس :لاقف
 اذهف ؟ةلئسألا فلتخم هولأس نيح مهبرل نيمهتم مهيلع هللا تاولص ءايبنألا

 عند ىؤ ِرْيع داوي ٍقّيَرَذ نم تنكس ف آني :لوقي مالسلا و ةالصلا هيلع ميهاربإ
 هم رب وس رع رص يلحس لمس 0

 نم مهفذرأو ميدل ةعوبت نياّلأ ص ٌةَدِيْقَأ َلَمَجَد ةرلَّصلا أوهيقيل اير عَرحْمْلا َكِيب َدنِع - ان
 لن

 ءةيعدأ اهلكو تايآلا رخآ ىلإ 017ا/ : ميهاربإ ةروس] 4 َمُهْلَعَل ِتَرَمّثل

 عومجم 228١/٠١ : ىراتفلا عومجم :رظناو 454/١١-248560 : ىراتفلا عومجم ()

 ,.07م-هالا/ ١٠١/ : ىراتفلا

 ييحم بقلملا ءرسفملا «يعفاشلا «يوغبلا دمحم وبأ ءارفلا نب دوعسم نب نيسحملا :وه (6؟)

 يف ديدملا عابلاو ريسفتلا يف خسارلا مدقلا هل «ةمالع ءاملاع ءاّمامإ ءاّديس ناك «ةنسلا

 7/54 :ربعلاو «9١/479:ريسلا :رظنا .(ه5١6) ةنس تام ءهقفلا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لفغ دق هيلإ راشملا لئاقلاو ءىصحت داكت ال ةئسلاو باتكلا يف ءايبنألا ةيعدأو

 رظنلا ضغب ةميظع ةدابع ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلاو عرضت وه يذلا ءاعدلا نوك نع

 كلذ ,2''(ةدابعلا وه ءاعدلا » :ِةلكك لاق اذهلو «ةلوؤسملا ةجاحلا ةيهام نع

 بغر نمف ؛هيدي نيب هتنكسمو هيلإ هتجاحو هبرل دبعلا ةيدوبع رهظي ءاعدلا نأل

 ثيداحألا تءاج مرج الف «ىلاعتو هناحبس هتدابع نع بغر هنأكف هئاعد نع

 بضغي هللا عدي ال نم » : 2 لاق ىتح هيلع ضحلاو هب رمألا يف ةرفاضتم

 دك ِهّللا نإف ءعسشلا ىتح ءيش لك هللا اولس » :ابَو ةشئاع تلاقو ..."!« هيلع

 ةالصلا هيلع ميهاربال وزعملا مالكلا اذهف ةلمجلابو "”« رسيتي مل هرسبي مل نإ
 نمم ردصي فيكف مالسإلا يف ءاعدلا ةلزنم فرعي ملسم نم ردصي ال مالسلاو

 .(20(!؟هيملسملا انامس

 :ريبدتلا طاقسإب اهتقالعو (بسكلا) ةلأسمو دابعلا لاعفأ : اًعبار

 رثكأ لصح اهببسب يتلا يهو ءردقلا يف فالخلا بل يه ةلأسملا هذه

 نيب جتانلا فالخلا وه فالخلا اذه يف انمهي يذلاو ءردقلا لئاسم يف فالخلا

 .ةيلذاشلا اهتعبت يتلا ةرعاشألا نيبو ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 «ةباتكلاو «ملعلا : يه ةعبرأ ردقلا بتارم نإف ردقلاب ةلأسملا نيبتت يكلو

 ةيردقلا ةالغ الإ امهركني ملف ةباتكلاو ملعلا اتبترم امأف «قلخلاو «ةئيشملاو

 مهنم أربت دقو «ملع هيف هللا قبسي مل يأ .ءفنأ رمألا نإ نولوقي نيذلا

 قيرط نم 259159 :ح يذمرتلاو 23858 :ح هجام نباو 2١1414 :ح دواد وبأ هجرخأ )1١(

 .17571/:ح بيهرتلاو بيغرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو هِي ريشب نب نامعنلا

 .نسح ثيدح وه و :ينابلألا لاق «يبهذلا هقفاوو هححص و 44١/١« :مكاحلا هجرخأ (؟)

 74/١. .١5:ح ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس :رظنا

 /4 : يذمرتلا دنع سنأ ثيدح نم دهاش هل و «,نسح دنسب «59”7:ح ينسلا نبا هجرخأ (6)

 74/١. ١25:ح ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس :رظنا ءهفعض و هريغ و «؛5

 :275١ 19/١. ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس (4)



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا

 .نيتبترملا نيتاهب نورقم مهف فئاوطلا ةيقب امأ «نيوَو ةباحصلا

 ىلع فالخلا امهيف عقو دقف «قلخلاو «ةدارإلاو ةئيشملا :اتبترم امأ

 : نيلوق

 لاعفأ قلخي ال هَّللا نإ نولوقيو «يصاعملاو رفكلا ديري ال هللا نإ نولوقي نيذلا

 .مهلاعفأل نوقلاخلا مه امنإو «دابعلا

 «ةلماشلا ةئيشملاو ةدارإلا تابثإب .نيتبترملا نيتاهب رارقالا : يناثلاو

 نم روهمجلا لوق اذهو «دابعلا لاعفأ كلذ نمو ءىش لك قلاخ هللا نأب لوقلاو

 لهأ نيب قافتالا اذه نكل «ءالؤه قفاو نمو ةرعاشألاو «ةيمهجلاو «ةنسلا لهأ

 هللا نأ تابثإ وهو ءدحاو بناج يف وه ةرعاشألا بهذم نيبو ةعامجلاو ةنسلا

 رارقإلا نأ كلذ نايبو « الف رايتخاو ةعاطتسا هل دبعلا نأ امأ «دابعلا لاعفأل قلاخ

 :نيرمأ نم نوكتي قلخلاو ةئيشملا ةبترمب

 نأ ىلع ةرعاشألاو ةنسلا لهأ هيف قفتا دق اذهف «ىلاعت قلاخلاب :امهدحأ

 ةرثؤم هتردق لهو ؟ال وأ ةردق هل لهو «دبعلاب : ىناثلاو «دابعلا لاعفأ قلاخ هّللا

 .""'ريبك دح ىلإ فئاوطلا نيب فالخلا اهيف عقو هذهو ؟ةرثؤم ريغ وأ

 :نيتلأسم ثحب نم دب ال كلذ لك يف قحلا نيبتي ىتحو

 : هلاعفأ ىلع ةردقو ةعاطتسا دبعلل له :ىلوألا ةلأسملا

 :ةرثؤم ريغ مأ ةرثؤم ةردقلا هذه له :ةيناثلا ةلأسملا

 : هلاعفأ ىلع ةردقو ةعاطتسا دبعلل له :ىلوألا ةلأسملا

 ,ىنعملا ةبراقتم اهلك «.ةقاطلاو .عسولاو .ةوقلاو .ةردّملاو « ةعاطتسالا

 لعفي ناويحلا ىف هللا هقلخي ضرع » :اهنأب ةعاطتسالا '”ىناجرجلا فرع دقو

 )١( :ص ةرعاشألا نم ةيميت نبا فقوم :رظنا ٠*"17.

 «بدأو ةغل بحاص ملكتم «يناجرجلا فيرشلاب روهشملا يلع نب دمحم نب ىلع :وه كه -



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :لاوقأ ىلع اهيف فالخلا عقو دقو «'''«ةيرايتخالا لاعفألا هب

 لبق ال «ةعاطتسا يأ دبعلل سبيل هنأ وهو «ةيمهجلا لوق :لوألا لوفلا

 الف ىنستو ءالصأ لمفلا يف ةرثؤم ريغ ةيلكش ةردق هل لب دعس و لعفا
1)) 

 نكم دق ىلاعت هللا نأ وهو :مهقفاو نمو ةلزتعملا لوق :يناثلا لوقلا
 ىلعو هيلع ةرلف ىمهو .لعفلا لبق ةعاطتسالا هذهو «ةعاطتسالا نم ناسنإلا

 ."”لعفلل ة هبجوم ريغ ىهو ء هذص

 نأ وهو :مهريغو ةيلذاشلا نم مهقفاو نمو ةرعاشألا لوق :ثلاثلا لوقلا

 هل ةنراقم يه لب ء«هنع رخأتت نأ الو همدقتت نأ زوجي ال لعفلا عم ةعاطتسالا

 .( هل بسك وهف اهب ناسنإلا هلعفي امو «ىلاعت هَّللا نم يهو

 : ناعون مهدنع ةعاطتسال اف «ليصفتلا وهو «ةنسلا لهأ لوق : عبارلا لوقلا

 ةمالسو نكمتلاو «عسولاو ةحصلا ىنعمب دبعلل ةعاطتسا :لوألا عونلا

 ال هذهف «لعفلل ةححصملا يهو «يهنلاو رمألا طانم نوكت ىتلا يهو .تالآلا

 ةمدقتملا ةعاطتسالا هذهو «هيلع ةمدقتم هلبق نوكت لب «لعفلا نراقت نأ بجي
 خذ

 هيل َعاَطَتَسأ نم ٍتْيَسْلا حِح بياّنلأ َلَع مّنِلَو» : ىلاعت هلوق اهلاثمو نيدضلل ةحلاص

 : رظنا .(ه7١81) :ةنس يفوت «تافيرعتلا :باتك هتافلؤم رهشأ نم «زاريش يف سرد -

 ./ /0 : مالعألا

 ) )1١تافيرعتلا :رظنا ص:؟١.

 فقومو 289: ص داشراإلاو ١915« : ص قرفلا نيب قرفلاو «الا" /١:لحنلاو للملا :رظنا (؟)

 . :١1771 ص ةرعاشألا نم ةيميث نبا

 لوصألا حرشو ١١2”:ص قرفلا نيب قرفلاو 27٠٠ /١:نييمالسإلا تالاقم :رظنا ()

 .4080 : ص يزارلا نيدلا رخفل لصحملا باتكو 2798: ص ةسمخلا

 ملاعمو 25550: ص يزارلا نيدلا رخفل لصحملا باتكو «١9-89:ص داشراإلا :رظنا (84)

 1771١. : ص ةرعاشألا نم ةيميت نبا فقومو «87: ص يزارلل نيدلا لوصأ



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 عم الإ نكت مل ولو لعفلا لبق ةعاطتسالا هذهف [97:نارمع لآ ةروس] «6ًليبس
 هذهو .«جحلا كرتب دحأ ىصع املو «جح نم ىلع الإ جحلا بجو امل لعفلا

 يف ةبلاغلا يهو ءاهقفلا اهيف ملكتي يتلا يهو «يهنلاو رمألا طانم يه ةعاطتسالا

 .سانلا فرع

 يه هذهو .لعفلا دوجو اهعم بجي ىتلا ةعاطتسالا :يناثلا عونلا

 أوم اَمإ» :ىلاعت هلوق اهتلثمأ نمو ءهل ةبجوملا «لعفلل ةنراقملا ةعاطتسالا

 ةعاطتسالا مدعي دارملاف ١ 0: دوه ةروس] #ٌنورصِس + اوناك اَمَو ٌمْمَّسلا َنوْعيِطسي روعيطتس

 اوناك نإو هتدارإ عيطتست ال مهسوفنف ,«مهسوفن ىلع هتبوعصو مهيلع كلذ ةقشم

 عامتسا نع دسافلا هيأر وأ هاوه هدص نم لاح هذهو ءهودارأ ول هلعف ىلع نيرداق

 يه ةعاطتسالا هذهو «كلذ عيطتسي ال هنأ ربخأ دقو اهعابتاو ةلزنملا هَّللا بتك

 ءاضقلا طانم يه يتلا ةينوكلا ةعاطتسالا يهو 2''(هل ةبجوملا ةنراقملا

 ."”لعفلا دوجو ققحتي اهبو ءردقلاو
 : مهلاعفأ ىلع دابعلا ةردق ىدم :ةيناثلا ةلأسملا

 نوقلاخلا مه دابعلا امنإو هلل ةقولخم تسيل دابعلا لاعفأ نإ :لوألا لوقلا

 الو اهل لعاف ال مهلاعفأق «هتردقو هللا ةدارإ نع ةلقتسم ةردقو ةدارإ مهلو ءاهل

 ." ”مهاوس ثدحم

 الو ةدارإ الو مهل ةردق ال «مهلامعأ ىلع نوروبجم دابعلا نإ : يناثلا لوقلا

 ءاراجم مهيلإ بسنت امنإ مهلامعأو «دابعلا لاعفأ قلاخ وه هدحو هّللاو «رايتخا

 ) )1١ءرد التعارض:5١/١.

 لاك الالثالالا 0197-7910 1١59/8-:01 :ىواتفلا عومجم :رظنا (0)

 .؟9/١714:ضراعتلا ءردو ,”ا/”-”*59 -ال/١ :ةنسلا جاهنمو نا وا

 2775: ص ةسمخلا لوصألا حرشو «40 /4 :57 ١5. :8/48:رابجلا دبعل ىنغملا :رظنا 6(

 ١١8/١. :ديحوتلاو لدعلا لئاسر نمض - يسرلل ديحوتلاو لدعلا باتكو



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 رمقلاو سمشلا ةكرحكو «حايرلا هكرحت رجشلا قروك مهرايتخاو مهتكرحو
 ."”ةيمهجلا مهقرف رهشأو ةيربجلا بهذم وه اذهو .كالفألاو

 لاعفأ قلاخ هّللا نأ ىلإ : مهيرخأتمو ةرعاشألا روهمج بهذ : ثلاثلا لوقلا
 دابعلا لاعفأ نإ :نولوقي نكلو .قلخلاو ةئيشملا يتبترم نوتبثيف «دابعلا

 هللا لب ءاهيف ريثأت مهتردقل سيلو ءاهدحو ىلاعت هّللا ةردقب ةعقاو ةيرايتخالا

 عنام كانه نكي مل اذإف ءاٌرايتخاو ةردق دبعلا يف دجوي نأب هتداع ىرجأ هناحبس

 ءانادحإو اًعادبإ ِهّلل اًقولخم لعفلا نوكيف ءامهل اًنراقم رودقملا هلعف هيف دجوأ

 هنم كانه نوكي نأ ريغ نم هتدارإو هتنراقم :هايإ هبسكب دارملاو «دبعلل اًبوسكمو

 تلاق اًمامت ةديقعلا هذهبو «''”(هل الحم هنوك ىوس هدوجو يف لخدم وأ ريثأت

 روص أشنأ يذلا وه ىلاعت هللا نإ :لاقف اجن ىفطصم كلذ نيب امك ةيلذاشلا

 ناك نإو ءبسكلا ةهج نم اللمع ىلاعتو هناحبس انل تبثأف ...لاعفألاو لامعألا

 الإو ...هروهظل لحم اننأل انيلإ هفاضأ امنإو «ءقلخلاو لالقتسالا ةهج نم اًيفنم

 هل لعج هَّللا نأ ريغ «قلخ الو رايتخا الو «هل لعف ال ديعلاو ءهّللا دنع نم لكلاف

 لصحي نكلو «هيف اهل ريثأت ال هلعف نراقت ةردق هل قلخ نأب «هلاعفأ يف اًباستكا

 لوزعم رطضم روبجم لاح لك يف هنأ ملع نطابلا ىلإ رظن ىتمو ...اهدنع ريثأتلا

 ."7( لعفلا نع

 :ةعامجلاو ةئسلا لهأ لوق : عبارلا لوقلا

 : يهو «صوصنلا اهيلع تلد يتلاو ةتباثلا عبرألا بتارملاب نورقي ءالؤهو

 )١( ص قرفلا نيب قرفلا :رظنا : ١55« لحنلاو للملاو : ١/ :نييمالساإلا تالاقمو «الا" ١/
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 ةرعاشألا نم ةيميت نبا فقوم :رظناو «77:ص يىيناجرجلل :فقاوملا حرش (0)

 7/١/-40. : يناتسرهشلل لحنلاو للملاو 217728: ص

 .141-58/:ص راكفألا ريونتل رارسألا فشك (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ةبترملا يف ةلخاد يهف دابعلا لاعفأ امأ «قلخلاو ةئيشملاو «ةباتكلاو «ملعلا

 نولعاف دابعلاو ءاهلك دابعلا لاعفأ قلاخ هللا نإ :نولوقي مهف كلذلو «ةعبارلا

 ةئيشمل ةعضاخ اهنكلو «ةدارإ مهلو «مهلامعأ ىلع ةقيقح ةردق مهلو «ةقيقح

 .اهنع جرخت الف ةينوكلا هّللا

 : ةرثؤملا ةردقلا يفنب مهلوق يف ةيلذاشلاو ةرعاشألا لوق ىلع درلا

 لثمي يذلا وه هنأل ةرعاشألا لوق وه ةقباسلا لاوقألا هذه نم انمهي يذلاو

 اهنكل «دابعلا لاعفأ قلاخ هَّللا نأ يف ةرعاشألا تباصأ دقو «ةيلذاشلا لوق

 نيب دقو ءاّبسك هلعف ةيمستو «ةرثؤم ريغ دبعلل ةردق تابثإب مهلوق يف تأطخأ
 وه لعفلا نإ :تافصلا باب يف مهلوق ىلإ هعجرأو ءاذه مهلوق ببس ةيميت نبا
 هنع لصفنم وه امو «لاعفألا نم هّللاب موقي ام نيب مهقيرفت مدعو «لوعفملا

 ردقلا ةلأسم ىلإ اوءاج املف «هنع ةلصفنم هل ةلوعفم هللا لاعفأ لك مهلعجو

 وه مهدنع لعفلا نأل «هلعف يه :اولاق هلل ةلوعفم اهنأ اودقتعاو دابعلا لاعفأو

 نم ةمألا روهمجو ةنسلا ةمئأ هيلع يذلا قيقحتلاو » :ةيميت نبا لاق «لوعفملا

 نم اهريغك يه دابعلا لاعفأف .قولخملاو قلخلاو .لوعفملاو لعفلا نيب قرفلا

 ةقولخم هتافص رئاسو دبعلا سفن نأ امك هلل ةلوعفم ةقولخم تاثدحملا

 هذهو «ةلوعفمو ةقولخم يه لب «هلعفو هقلخ سفن كلذ سيلو هلل لوعفم

 ال هنإف ءاهب فصتي الو هّللاب ةمئاق تسيل «هب مئاقلا دبعلا لعف يه لاعفألا

 ام رئاسب فصتي امك هلعفو هقلخب فصتي امنإو «هتالوعفمو هتاقولخمب فصتي

 وهو «ةردق اهيلع هلو ءاهب فصتملا وهو لاعفألا هذهل لعاف دبعلاو «هتاذب موقي

 لوعفم يهو «دبعلا لعف يهف ءهلل قولخم هلك كلذو «هتئيشمو هرايتخاب اهلعاف
 ْ ْ 200 بدلت

 897/1١-7377,. :ةنسلا جاهنم :رظناو ء.174-9/7١١:ىواتفلا عومجم (1)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نأ مادامف «هل ةقيقح ال لوقلا اذهف (يرعشألا بسك) نم هوعرتخا ام امأو

 ةيمستو «بساك هنأب معزلاف لعفلا يف ةرثؤم ةردق هل الو «لعافب سيل دبعلا

 لعفلا نيب اًقرف دجوي نأ عيطتسي ال كلذب لئاقلا نأل «هل ةقيقح ال اًبسك هلعف

 نأ ىلإ ةيميت نبا ريشي ام اًريثكو «هل هتبثأ يذلا بسكلاو «دبعلا نع هافن يذلا

 ."''ربجلاب حرصي يذلا مهجلا لوق نم بيرق اذه ةرعاشألا لوق

 : ةيلذاشلا دنع بابسألا ةياعرو لكوتلا : اًسماخ

 .مومذمو دومحم ىلإ ريبدتلل هميسقت يف هللا ءاطع نبا مالك ضرع قبس
 ةقيرطلا جهنم عم قباطتي ال قح مالك وهو ءاهيف ةربتعم نوكت بابسألا نأو

 نيبأ فوسو ءاهلك ريبدتلا طاقسإ يف مهتيرظن تطقسل هب ليق ول لب «ةيلذاشلا

 : مهنع كلذ ةلدأو «بابسألا يف مهلوق ةقيقح ةلأسملا هذه ىف

 ١- بابسألا رابتعا يف مهلوق ةقيقح :
 وأ ايندلا رومأ نم نأش لك يف بابسألا ىلإ تافتلإلا مدع وه مهلوق ةقيقح

 نومعزيو هيلع نوثحي يذلا ريبدتلا طاقسإ يف مهتديقع ىنعم وه اذهو «ةرخآلا

 ينعي يذلاو «ةنسلاو باتكلا صوصن يف حودمملا يعرشلا لكوتلا وه هنأ

 بلقلا صيلخت يف لكوتلا موقلا دنع لكوتلا ةقيقحف ١ «بابسألا كرت مهدنع

 ءايشألا نم غرف لب ءالمهم اًرمأ كرتي مل هللا نأ ملعي نأ وهو «لكوتلا ةلع نم

 لك نم هسفن حارأ نم لكوتملاو «تيقاوملا ىلإ ريداقملا قوس هنأشو ءاهردقو

 نيلاحلا ءاوتسا عم ةمسقلا نم قبس ام ىلإ انوكس «ببسلا ةعلاطم يف رظنلا

 يبأ لاوحأو ماظنلا ةرفطك هنإو «هل ةقيقح ال هنإو بسكلا ةلأسمل ةيميت نبا ةشقانم يف رظنا )١(

 تاوبنلاو 1494-١/2157:ةيدفصلا :ةثداحلا ةردقلا ةلأسم يف مهيلع درلاو «مشاه

 453-48/ 47-401 لثملال لا3"ال- ١15 1758/8: ىواتفلا عومجمو 21494: ص

 /١:ةئسلا جاهنمو 210/7” /7 :ةثاغتسالاو 020:0 ٠215-59١:ص ةيناهفصألا حرشو

 718م” /7/ قة /5 تكتعمأ)# ىصضقدما ١/ :ضراعتلا ءردو 2.ه5/١ لانهم لااا

 ١71/٠١49 ١-ه5 1 ١.



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 هلكوتب علاط ىتمو «عنمي ال لكوتلاو «عمجي ال بلطلا نأ ملعي نأ وهو «هدنع

 بابسألا هذه قر نم صلخ اذإف ءالولعم هدصقو ءالوخدم هلكوت ناك اضرع

 ."”( مهم لك هّللا هافك هللا تح صلاخ ىوس هلكوت يف ظحالي ملو

 ١- بابسألا رابتعا مدعب مهلوق ةلدأ :

 ركذ اهب اومزتلي مل مهنأو «ةقباسلا هللا ءاطع نبا ىوعد لاطبال يفكيو
 دمتعاو بابسألا لعف كرت نمل ءانثلاو حدملا هجو ىلع اهنركذي يتلا صصقلا

 : كلذ نمو «هللا ردق ىلع

 هتوادع بجي رشلا يف اًببس هوربتعي مل مهف :ناطيشلا ةوادع يف مهتديقع

 لاق ءرثؤم ببس هنأل ال «كلذب هللا رمألف اًودع هوذختا امل مهنأو ءهنم رذحلاو

 امو لاق ؟ناطيشلل كتدهاجم فيك نيفراعلا ضعبل ليق » :هّللا ءاطع نبا

 تعمسو «هنود نم انافكف ىلاعت هللا ىلإ انممه انفرص موق نحن ؟ناطيشلا

 هوُذِعأف ودع ركل َنطِيَشلا ن8 : ىلاعت قحلا لاق امل :لوقي سابعلا ابأ انخيش

 ةوأدعب مهبلاط هّللا نأ :باطخلا اذه نم اومهف موقف «[7:رطاف ةروس] 4 ودع

 موقو «بيبحلا ةبحم نع كلذ مهلغشف «هتوادع ىلإ مهممه اوفرصف ناطيشلا
 ةبحمب اولغتشاف «بيبح مكل انأو يأ «ٌوَدَع كَل َنَطِيّشلأ َّنإإ» : كلذ نم اومهف

 ناطيشلا نم اوذاعتسا نإف «ةمدقتملا ةياكحلا ركذ مث «هنود نم مهافكف هللا

 مكحلا نم هَّللا ريغل نأ نودهشي مهنأل ال «كلذب مهرمأ ىلاعت هللا نأ لجألف

 مكحْلا نإ : لوقي هنوعمسي مهو .هعم اًمكح هريغل نودهشي فيكو .هعم اًئيش
 ؟ ظ“ مس#ا مرر م -_

 .'"4[٠70:فسوي ةروس] هانا َّّلِإ أكُدبَمت ال
- 

 أ َرَمَأ هب الإ

 .ةردق هيلإ اوفيضي نأ نم مهبولق يف رقحأ ناطيشلا نأ تمهف دقف » :لاق مث

 هيلإ بسني اًرهظم نوكي نأ «ناطيشلا داجيإ ىف ةمكحلا رسو «ةدارإ هل اوبسني وأ

 ١. 6 : ص نيترجهلا قيرط )0010



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 حسميل هداجيإ رس ناكف ...نايسنلاو ةلفغلاو نارفكلا دوجوو «نايصعلا بايسأ

 سفنلاو ركّذلاك ناطيشلا :يلذاشلا نسحلا وبأ لاقو ...بسنلا خاسوأ هيف

 اهنأ ال ؛مألاو بألا نيب دلولا ثودحك امهنيب بنذلا ثودحو .ىثنألاك

 ''( هروهظ ناك امهنع نكلو «هادجوأ

 تاياكحلا اهب ءانتعالا مدعو بابسألا طاقسإ يف قباسلا مهم الك ىلع لديو

 اوكرت نيذلا «ةيفوصلا خويش ىلع ءانثلا يف فوصتلا بتك اهب ئلتمت يتلا

 مهضعب ىأرو ٠ :ِهَّللا ءاطع نبا لاق :"”مهل هللا ريبدت ىلع اًدامتعا بابسألا

 نم هسفن يف ركفو «هتمزالم نم بجعتف «هنم جرخي الو «عماجلا مزالي الجر

 اًبحاص يل نأ :لجرلا كلذ هل لاقف ؟لكأت نيأ نم :اموي هل لاقف ؟لكأي نيأ

 هل لاقف «؟اًذِإ كاذ :هل لاقف ءامهب ينيتأي وهف «نيفيغرب موي لك يندعو اًيدوهي

 هللا دعوب يب تقثو امو «يدوهي دعوب يل تقثو نيكسم اي :فراعلا كلذ

 : ىلاعت لاق دقو ؟داعيملا فلخي ال يذلا دعولا قداصلا وهو ؟ىلاعتو هناحبس

 ء[1:دوه ةروس] 4اَهعدْوَتْسُمو اهيسم كليو اقر هلأ َلَع الإ ٍِضْرَذْلا يف َةجآَد ني امره
 هل لاقف ءاّمايأ مامإ فلخ ىلص هنإ :رخآ نعو «بهذو لجرلا كلذ هنم ايحتساف

 ؟لكأت نيأ نم بابسألا هكرتو ءدجسملا هتمزالم نم بجعت دقو ءاّموي مامإلا
 "7 هللا يف كش نم فلخ يلصأ ال ينإف «يتالص ديعأ ىتح فق :لاقف

 «بوتكملا هللا قزر ىلع دامتعالاو ببسلا كرت نمضتت صصقلا هذهف : تلق

 كرتو لكاوت الإ اذه لهو ء!هببس لذبل هعم ةجاح الو دبعلا لصي فوس يذلا

 !دومحملا ريبدتلل

 لهأ فاحتإو 2١157 258: ص ةيدهلا روشب :رظناو 287 : ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا )١(

 .58: ص ةينابرلا ةيانعلا

 .777 /5 :ءايحالاو :257١ ص ةيريشقلا ةلاسرلا :رظنا (؟)

 .175 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا (*)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 : لكوتلاو بابسألا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق نايب -'

 نإف «لطاب لوق لكوتلاو بابسألا يف ةيلذاشلا لوقل ضرع نم قبس ام
 يتلا «بابسألا ةياعر يفاني ال ةنسلاو نآرقلا صوصن هب ترمأ يذلا لكوتلا

 مكحو هرادقأ اهب تضمو .هتنس اهيلع ىرجأو «نوكلا اذه ماظن اهيلع هللا ماقأ

 .هعرش اهب

 نبا لاق امك «نيقيدصلاو نيرئاسلا تاماقم فرشأ نم لكوتلا ماقمو

 هنيقيف :هملع امأ ءهلمعو «بلقلا ملع :نيلصأ عمجي لكوتلا نإف ١ :ميقلا

 .«كلذ يف هماقم موقي ال هريغ نأو «هيلإ هلكو امب همايق لامكو «هليكو ةيافكب

 هيلإ هرمأ هميلستو هضيوفتو «هيلإ هتنينأمطو «هليكو ىلإ هنوكسف :هلمع امأو

 وه هفرصتب هأضر قوف هل هفرصتب هأضرو «كلذ يف هماقم موقي ال هريغ نأو

 .")( هعامج امهو لكوتلا ققحتي نيلصألا نيذهبف ءهسفنل

 ةنسل ةفلاخم هَّللا ءاطع نبا اهركذ ىتلا ةقباسلا تاياكحلاو ةديقعلا هذهو

 ةوعدلاو «بابسألاب ذخألا ىهو -ةيريرقتلاو ةيلمعلاو ةيلوقلا - لب هّللا لوسر

 قلخلا بحاصو «بابسألا ببسم ( ىلاعت هّللاب بلقلا قلعت عم .اهتاعارم ىلإ

 عرزلا قيرط نع «لالحلا بسكلاو لمعلا ىلإ ةوعدلا يف ِةِكك هثيداحأو ءرمألاو

 ( ةريهشو ةريثك -سناطتحالاب ولو- فارتحاالاو ةراجتلاو ةعانصلاو .«سرغلاو

 : اهنمو

 متلكوت ول ١ :هلوقو «'"”لكوتو اهلقعا » :هتقان نأش يف يبارعألل هلوق

 2" ”« اًناطب حورتو ءاصامخ ودغت «ريطلا قزري امك مكقزرل هلكوت قح هللا ىلع

 ) )1٠١ص نيترجهلا قيرط :788.

 ٠١. 58: عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو 270١7 :ح يذمرتلا هجرخأ (؟)

 : ح هجام نباو «© 4 :ح يذمرتلاو ,”/ 25١ :ح دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ 0

 - يف ركاش خيشلا هدانسإ ححصو (« حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو .* 648



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو ىقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تدغ نأ دعب الإ ءاّناطب حاورلا اهل نمضي مل هنأل «ببستلا ىلإ ةراشإ هيفو

 نأ نم اًريخ طق اًماعط دحأ لكأ ام » :هلوقو «راشتناو ةكرح ودغلاو ءاّصامخ

 يبنلا ناكو «'”« هدي لمع نم لكأي ناك دواد هللا يبن نأو «هدي لمع نم لكأي

 عئالطلاو نويعلا ثعبيو «هايارسو هتاوزغ يف بابسألا ئيهيو «ةدعلا دعي عَ

 ةنس يه لب «هدحو ِةِكَي دمحم انيبن ةنس هذه تسيلو «ءادعألا رابخأ ةفرعمل

 : مهنع نآرقلا صصق نم نِّب وه امك «هلبق نم هئايبنأو هَّللا لسر

 «اَسحَصَو اَنيْبْعأِب َكَلُمْلا عتْصأَول : ىلاعت هللا هرمأ امك كلفلا عنصي ةتتكا حونف

 ال يبي وم : هايؤر هل ركذ نأ دعب ةقتكا فسويل لوقي الكا بوقعيو 0177 :دوه ةروس]

 دنع هينب ىلع فاخيو 15 : فسوي ةروس] « ادم كل اديك َكِيَوْخِإ لع َكاَيْءَر صِصقن

 ببن اوُلْخَدَأَو لحبَو ٍباَب نم اولُحَدَت ال َنيِي :الئاق مهيصويف ءرصم ىلإ مههجوت

 كوس هلَعَو تلوم هلع هَل الإ كلل نإ ِءََع نم هلأ بي مُكَسَع نأ آمَو وفرق
 .[ 17: فسوي ةروس] *َنْلَكَوسمْل

 : ىلاعت هلوق كلذ نمو «بابسألا ةياعرب رمأت ةريثك نآرقلا يف صوصنلاو

 أوُدِعاَوإ# :ىلاعت هلوقو «[91 :ءاسنلا ةروس] «ٌةُضَرْذِح اوُدُح أوُنَماَء َندْلا باكي

 .[10 :لافنألا ةروس] «ِداَبَر نمو ْوَّوَف ني مُتْعطَتْسَأ ام مُهَل

 : -بابسألا كرتو لكوتلا يف ةيفوصلا صصقل هركذ دعب -يزوجلا نبا لاق
 سيل هنأ اوملعل لكوتلا ةيهام اوفرع ولو «طيبختلا اذه تبجوأ ملعلا ةلق تلق ١

 :«هدحو ليكولا ىلع بلقلا دامتعا لكوتلا نأ كلذو ءداضت بابسألا نيبو هنيب

 نكل ...لاملا راخدا الو «بابسألاب قلعتلا يف ندبلا ةكرح ضقاني ال كلذو

 زرحتلا كرت لكوتلا ناك ولو ...ةقاط الو هيف عسو ال اميف ضيوفتلا لكوتلا

 ١/ : ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو 797(2 70/٠ 7) :ح دنسملا قيقحت -

  08:ح 531١

 ) 6)1١هجرخأ البخاري:؟7١1/7.



 يعفاشلا بهذ دقو «ةالصلا ةلاح يهو «لاوحألا ريخ يف قلخلا ريخ هب صخل

 ملعلاو لقعلا يعدي نمم هلبأ الو ...ذئئيح حالسلا لمح بوجو ىلإ هّللا همحر

 نكاس هبلقو بسكلا يف لكوتملا ءاضعأ نوكت نأ يغبني امنإ «ءالبلل ماستسيو

 ال ىلاعتو هناحبس قحلا نأ الإ ىري ال هنأل ءىطعأ وأ عنم «قحلا ىلإ ضوفم

 ةزجعلل نيز مكو «ىنعملا يف ءاطع هعنمف «ةحلصمو ةمكحب الإ فرصتي

 ةباثمب مهرورغ يف اوراصف «لكوت طيرفتلا نأ مهسفنأ مهل تلوسو «مهزوجع

 ناك «تلمهأف بابسأ تعضو ىتمو «امزح روخلاو «ةعاجش روهتلا دقتعا نم

 «يرلل ءاملاو «عبشلل اببس ماعطلا عضو لثم ءعضاولا ةمكحب الهج كلذ

 امبرف «لأسو اعد مث ببسلاب اناوهإ كلذ ناسنإلا كرت اذإف «ضرملل ءاودلاو

 مل امبرف ءانئاطعل اناوهإ ناك هلوانتت مل اذإف ءاببس كتيفاعل انلعج دق :هل ليق

 ءامو ةحارق نيب نم ةباثمب ىلإ اذه امو «ببسلل كناوهال ببس ريغب كفاعن
 ال هنإف .رطملل ايلط ءاقستساالا ةالص ىلصي لخأف «ةأحسمب هسفر ةيقاسلا

200 
 « القع الو اعرش كلذ هنم نسحتسي

 كلذو ءردقلاب ردقلا در وه هيدهو كي يبنلا ةعيرش نأ ميقلا نبا نيب دق

 ةمداصم هتفيظو » : -ردقلا باب يف نيجانلا فصو يف- لاقف بابسألا ذاختاب

 اذهو ءردقلاب ردقلا دريف «كله الإو ضعبب اهضعب اهتضراعمو ءردقلا جاومأ

 هردق نم يهو ةئيسلا عفدت نأ رمأ ىلاعت هّللاو ...نيفراعلا نم مئازعلا بابرأ ريس

 رمأو «هرادقأ نم اهلك شطعلاو رحلاو دربلا كلذكو ...هردق نم يهو ةنسحلاب

 ودعلا قرط اذإو ...هردق نم عفدلاو عوفدملاو عفادلاو ءاهداضت رادقأب اهعفدب

 ءردقلل مالستسالا نيملسملل لحيفأ هللا ردقب هوقرط مالسالا دلب رافكلا نم

 كلذكو «.هردقب هَّللا ردق هب نوعفدي يذلا .داهجلا وهو هلثم ردقب هعفد كرتو

 )١( سيلبإ سيبلت ص:841-4١.



 قلقللا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نم يهو حوصنلا ةبوتلاب اهبجوم عفداف ردقلاب اهتلعفو كيلع تردق اذإ ةيصعملا

 .ردقلا

 هبابسأ تدقعنا دق يذلا ردقلا عفد :امهدحأ :ناعون ردقلاب ردقلا عفدو

 عفدو «هلاتقب ودعلا عفدك هعوقو عنتميف هلباقت ردقلا نم ىرخأ بابسأب عقي املو

 .هوحنو دربلاو رحلا

 ردق عفدك «.هليزيو هعفري رخآ ردقب رقتساو عقو يذلا ردقلا عفد : يناثلا

 ردقب ةءاسإلا ردق عفدو «ةبوتلا ردقب بنذلا ردق عفدو «يوادتلا ردقب ضرملا

 .ناسحالا

 ةكرحلا كرتو اهل مالستسالا ال ءرادقألا نأشو «نيفراعلا نأش اذهف

 هب تقاضو دبعلا بلغ اذإف ءزجعلا ىلع مولي ىلاعت هّللاو زجع هنإف «ةليحلاو
 يدي نيب تيملاك حارطنإلاو ءردقلل مالستسالا كلانهف لاجم هل قبي ملو ليحلا

 امأو ءاًدوهشو الاحو املع ردقلا يف ءانفلا عفني انهو «ءاشي فيك هبلقي لساغلا

 ؛هّللا مكحب قلخلا نع ىنفي نأ عفانلا ءانفلاف بابسألا لوصحو ةردقلا لاح يف

 هتوقو هلوح نعو «هتبحمو هللا ةدارإب هتبحمو هتدارإ نعو «هللا رمأب هاوه نعو

 .(0( هتناعإو هتوقو هّللا لوحب

 : ةبحملاو ةدارإلا نيب قيرفتلا مدع نالطب : اًسداس

 ةقيقحلا ملع يف اهمالك دنع ةلوقملا هذه يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تلض

 .عماجلا لوألا ردقلل اهترظن دنع ةبحملاو ةداراإلا نيب تواسف ءرارسألاو

 امهنيب لب «ةبحملاو اضرلا مزلتست ال ةدارإلا نأ :وهو ةنسلا لهأ لوق باوصلاو

 «ةرعاشألا لوقت امك اًدحاو اًعون تسيلو ناعون ةدارالا نأ كلذ نايبو «قرف

 : كلذ ليصفت هنو

 )١( جرادم السالكين:١/ 2785 .155-15١9:ص نيترجهلا قيرط :رظناو 41١"



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا لقلب

 ةينوكلا ةدارإلا يه هذهو «ةماعلا ةئيشملا ىنعمب عون :لوألا عونلا

 اذه ةلدأو ءنوكلا اذه يف عقي ام لكل ةلماش ةئيشملاك ةدارإلا هذهف «ةيردقلا

 نمو ِرلَسإْل هردص حشو ٌميِدِهَي نأ ُهَلَأ دري نمفإ» :ىلاعت هلوق اهنم «ةريثك عونا

 ال ةداراإلا هذهف 1[6١2:ماعنألا ةروس] «اجيرح اَقَيَص ٌمرْدَص ُلَصْص 2 ُدَلِضي نأ دري

 .اهانعمب تسيلو قبحملا مزاتست

 مكحب ُهّلأ دير : ىلاعت هلوقك ءاضرلاو ةبحملا ىنعمب عون : يناثلا عونلا

 ةينيدلا ةدارإلا يه هذهو «[80١:ةرقبلا ةروس] * َرَسَعْل مكحب ديبي الو رصلا

 .ةيعرشلا

 ""”رمألل ةمزلتسملا يهو «ىضرلاو ةبحملل ةمزلتسملا يه ةدارإلا هذهو

 ماسقألا نوكت - قلعتي نيعونلا يأ يفو ءدارملا عوقول ةبسنلابف اذه ىلعو

 : ةعبرأ

 دوجولا يف عقو ام وهو «ةينيدلاو ةينوكلا ناتدارإلا هب تقلعت ام : اهدحأ

 ةدارمو ءاهب رومأم ةحلاص لامعأ اهنأل انيد ةدارم هذهف «ةحلاصلا لامعألا نم

 .تعقو اهنأآل انوك

 تاعاطلا نم هب هَّللا رمأ ام وهو ءطقف ةينيدلا ةدارإلا هب تقلعت ام : يناثلا

 نم اهنأل اًعرش دارم اذهف «هب اوتأي ملو رافكلا كلذ ىصعف «ةحلاصلا لامعألاو

 .ةاصعلاو رافكلا م عقي مل هنأل اًنوك اًدارم ريغو «ةحلاصلا لامعألا

 رمأي مل يتلا يناعملاو تاحابملاك ءطقف ةينوكلا ةدارإلا هب تقلعتام :ثلاثلا

 .تعقو اهنأل اًئوك ةدارم اهنكلو ءانيد ةدارم ريغ يهف «ةاصعلا اهلعف اذإ هللا اهب

 ءلوا/ل 88-95١0 2.45 55-257 /8 :ىراتفلا عومجم :ةدارالا بتارم كلذ يف :رظنا )1١(

 ملعلا لهأ باوجو 1١١5-2١١5 /5 :ىواتفلا عومجم :ةيلمكألا ةلاسرلاو « 475-464

 ةينيعستلاو 211775/1١8 :ىواتفلا عومجمو 2٠١١/١7 :ىواتفلا عومجم :ناميالاو

 55/١"7. :ةنسلا جاهنمو 23717١ : ص



 لفل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 عاونأ نم دجوي ملو عقي مل امم كلذو «ناتدارإلا هب قلعتت مل ام : عبارلا

 ْ .''"يصاعملاو تاحابملا

 : قرفلا وه هلك كلذ لصأ » :لاقف كلذ يف أطخلا لصأ ميقلا نبا نيب دقو

 بابلا اذه يف لالضلا أشنمو «ةينوكلا هتدارإو هتئيشمو ءهاضرو هللا ةبحم نيب

 .ةيردقلاو ةيربجلا امهنيب ىوسف ءامهمزالت داقتعا وأ ءامهنيب ةيوستلا نم
 :ةيربجلا تلاقف ءاوفلتخا مث «نامزالتم وأ ءاوس ةبحملاو ةئيشملا :اولاقو

 دبعت نم مث «هبوبحم وهف هرشو هريخ هيصاعمو هتعاط هردقو هؤاضق هلك نوكلا

 يه ذإ «برلل ةبوبحم اهعيمج لاعفألا نأ ىأر داقتعالا اذه ىلع كلسو مهنم

 ناك يذلا دوهشلا اذه يف ىنفو «هاضرو هتبحم نيع يهو «هتئيشم نع ةرداص

 الو «ةئيس حبقتسي ال هنأ نم مدقت ام كلذ نم مزلف ءادهشم راص مث اداقتعا

 ...ةلمج عئارشلل ةيفانملا ةلطابلا مزاوللا كلتو ءاركنم ركنتسي

 .هئاضق نم ءاضق هذهو ءءاضقلاب ءاضرلاب نورومأم مهنأ كلذ ىلع اونب مث

 اضرلاب نورومأم نحنو ءاهلعاف ةاداعمو اهراكنالو انلامف ءاهب ىضرن نحنف

 اضرلاب نيرومأم مهنوكو «برلل ةبوبحم اهنوك مهداقتعا نم بكرتف ءءاضقلاب
 ىلإ فاضناو .هراكنإ وأ اهنم ءيش حابقتسا مدعو لاعفألا نيب ةيوستلاو ءاهب

 رمألا عفر كلذ نم مزلف ءهلعف تسيل اهنأو اهيلع دبعلا ربج مهداقتعا كلذ

 .ناك ثيح هعم باهذلاو ءردقلل مالستسالاو «ءعرشلا طاسب يطو ءيهنلاو

 هيف هل ىلجت هنطاب افصو ضاترا اذإ دحأ لكو .دهاشم دئاقعلا هذه مهل تراصو

 .(70 ةفئاطلا هذه لاح اذهف ءاقح اهنظيف «هبلقب اهدهاشي وهف «ةدقتعم ةروص

 لد دقف ةبحملاو ةئيشملا امأف » :لاقف بابلا اذه يف قحلا ميقلا نبا نيب مث

 هللا لاق «نيملسملا عامجإو ةرطفلاو لقعلاو ةنسلاو نآرقلا امهنيب قرفلا ىلع

 .189 /8: ىرواتفلا عومجم :ةدارالا بتارم : رظنا 010

 .171-775/ه ١/ :نيكلاسلا جرادم ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلقللا

 ةررس] «ِلوَقْلأ نو ضرر ال ام َنُْميَيب ْذِإ ْمُهَعَم ٌوْهَو هلأ َنِم َنوُفْخَتْسيا» : ىلاعت
 «تهبلا نمضتملا «لوقلا نم هنوتيبي امب ىضري ال هنأ ربخأ دقف 2[8١٠:ءاسنلا

 اذه ةصق يف تلزن ةيآلا نإف «يناجلا ةءاربو ءروزلا ةداهشو «ءيربلا ىمرو

 «ناك هّللا ءاش ام هنأ ىلع نوملسملا عمجأ ذإ «هتئيشمب هلك كلذ نأ عم ءاهنأش

 :نولوقي نيذلا «ةيسوجملا ةيردقلا الإ كلذ يف فلاخي ملو نكي أشي مل امو
 ظ ...ءاشي الام نوكيو ءنوكي الام ءاشي

 ءاعرشو اردق هل هوركم برلل طوخسم هنأ :اهتمتأو ةمألا فلس بهذمو

 نأ امك اذهو ءهركي امو بحي ام قلخي هنإف ءهئاضقو هتئيشمب دجو هنأ عم

 نايعألا رئاسو ءهدونجو سيلبإك «ههركيو هضغبي ام اهيفو هقلخ اهلك نايعألا

 اذكهو «هئايلوأو هتكئالمو هلسرو هئايبنأك ءهاضريو هبحي ام اهيفو «ةئيبخلا

 هل ةمكحل هقلخ .هل هوركم وهامو ءهل بوبحم وهام اهنمو «هقلخ اهلك لاعفألا

 ةروس] داس بحي ال ُهّلأَوِ» : ىلاعت لاقو «نايعألاك ضغبيو هركي ام قلخ يف

 هلأ َكدِإَف أورْفكَت نإ : ىلاعت لاقو ءهردقو هئاضقو هتئيشمب هنأ عم 6 ٠0 :ةرقبل

 رفكلاف «[07 :رمزلا ةروس] 425ل ُهَصْني أو دك نِإَو روكا ِهِداَبِعِل ئَضْري 0 ع

 رضوغبم رخآلاو :يضرم دل بوبحم امهدحأو «هردقو هتيشمب ناعقاو ركشلاو
 .©0( طوخسم هل

 : ريبدتلا طاقسإ ةديقع ىلع دوجولا ةدحو ةديقع ريثات يف مهلالض نايب -؟

 ةديقع لك ىلع ريبك ريثأت اهلو «راشتنالا ةعساو ةديقع دوجولا ةدحو ةديقع
 أ ةيلذاشلا لالض ببسو ؛ريبدتلا طاقسإ ةديقع ىلع اهريثأت كلذ نمو «ةيئوص

 ىلإ لقأ ةقيقح نم اهيف ىقرتي دبعلاو «ةثالث ريبدتلا طاقسإب قلعتت يتلا قئاقحلا

 :دوجولا ةدحو ةديقع ىلإ لصي ىتح «ىلعأ ةقيقح

 ,١18-51الال ١/ : نيكلاسلا جرادم 010



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ال هنأ ىري هكولس لوأ يف كلاسلا نإ :لوقي يداحتالاو » : ميقلا نبا لاق

 ىلع لوألا هروط يف ردقي الو «ملعلا ديحوت اذهف «هللا الإ ةقيقحلا يف لعاف

 لاعفألا دوع دوهش يهو «ةيناثلا ةجردلا ىلإ اذه نع لقتني مث «كلذ نم رثكأ

 دوجو دحجيف «تاذلا ىلإ هلك رمألا داعف «تاذلا ىلإ تافصلاو «تافصلا ىلإ

 ىلإ ةجردلا هذه نع يقتري مث ءادحج لالحمضالا وه اذهف «ةيلكلاب يوسلا

 رمأ الإ ىقبي الو «تافصلاو ءامسألاو لاعفألا هيف قرغت يذلا رحبلا بوكر

 ةفصو ديقو ىنعم لك هيف لحمضا دق «ةفص الو لعف الو مساب ديقتي ال «قلطم

 وهو يناثلا رفسلا يف ذخأي ذئئيحف «لوألا رفسلا ةياغ مهدنع اذهو ءمسرو
 .2176 ءاقبلا

 لاعفألا ديحوت نم ديحوتلا ملس يف يفوصلا نم يقرتلا اذه دعبو :تلق

 ههجاوت مهدنع كلاسلا نإف ءدوجولا ةدحو ديحوت ىلإ ريبدتلا طاقسإ وه يذلا

 : يهو .ردقلا باب يف قئاقح ثالث

 لامكو بحلا لامك يه يتلا «ةيدوبعلا ةقيقح يهو :ةبوبن ةيناميإ ةقيقح ١

 نولزني يتلا ريسلا لزانمو « ةقيقحلا هذه ىلإ وه امنإ ةماقتسالا لهأ ريسو «لذلا

 .ةقيقحلا هذهب نوضري ال نوفرحنملاو ءاهيلإ ةلصوملا ناميإلا لزانم يه اهيف
 .ةماعلا لزانم نم ةلزنم اهنوريو ءاهعم نوفقي الو

 هناحبس برلا دارفنا اهيف نودهاشي «ةيردق ةينوك ةقيقح :ةيناثلا ةقيقحلا

 مهو ءءاشي فيك هفرصيو هبلقي تيملاك ملاعلا نأو .هدحو داجياإلاو نيوكتلاب

 .ءيش اهدعب ام ةياغ هيف ءانفلا نورويو ءدهشملا اذه نومظعي

 هبحاص لخدي ال دهشملا اذه نإف «كولسلاو ةفرعملا يف مهطالغأ نم اذهو

 دابع نإف «نيبرقملا هللا ءايلوأ دهاشم لضفأ نوكي نأ نع اًلضف «ناميإلا يف

 ) )1١نيكلاسلا جرادم ص:1١58.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلقكلا

 ْنَّم مُهَتلَأَس نيلو» :ىلاعت لاق .هدحو مهعفني ملو دهشملا اذه اودهش مانصألا

 اذه يف ءانفلاف «ءنآرقلا يف ريثك اذهو ...[47/:فرخزلا ةروس] 4 نلوم ٌمَهَقلَح

 يهتني يتلا ةقيقحلا وه هلعجي فيكف «مالسإلا ةرئاد يف دبعلا لخدي ال دهشملا

 لزانم نم ةلزنم لسرلا ةوعدو ناميإلا ةقيقح لعجيو «نيكلاسلا ريس اهيلإ
 «ميقتسملا طارصلا نع دعبلاو فارحنالا ةياغ الإ اذه لهو «ةماعلا

 مكو ؛هللا الإ مهيصحي ال ممأ نم ةقيقحلا هذه يف كله دق مكو «قئاقحلل

 نم اجن امو «لزانملا نم اوبرخو ؛عئارشلا نم اهعم نوفقاولا اهلجأل لطع
 ةقيقحلا ىلإ ةقيقحلا هذه نم هرصبب ذفنو «ةينابرلا ةيانعلا هتلمش نم الإ اهبطاعم

 نم هيتؤي هللا لضف كلذو .مهعابتأو هئايبنأو هللا لسر ةقيقح «ةيوبنلا ةيناميالا

 .ءاشي

 برلا نيب اهيف قرفي ال .ةيدحاو لب ةيداحتا ةقيقح :ةئلاثلا ةقيقحلاو

 هلك رمألا لب «عونصمو عناص نيب الو :ثدحملاو ميدقلا نيب الو «دبعلاو

 ىلإ ريشي ىتلا ةقيقحلا هذهو «قلاخلا رمألا نيع وه قولخملا رمألاو ءدحاو

 ةقيقح هذهو ءاّبوجحم اهلهأ نم نكي مل نم نودعيو «ةيداحتالا ةفئاط اهنيع

 نيع نم قوذو «ءسوكنم لقعو ءدساف لايخ كلذ عم يهو «ةيداحتا ةيرفك

 نإو ءاّقح عناصلا اودحج مهنإف «ةمأ لك رفك نم مظعأ اهلهأ رفكو «ةنتنم

 هريغ هب اولدعو عناصلا اوتبثأ نيذلاو ءدوجوم لك دوجو هدوجو اولعج هوتبثأ

 هرلعج يذلا .ءالؤه ةلاقم نم ريخ مهتلاقم ةدابعلا يف هريغ نيبو هنيب اووسو
 نورتفملا نوبذاكلا لوقي امع هَّللا ىلاعت «ءيش لك نيعو ءدوجوم لك دوجو

 نيع ىلإ نيرئاسلاو ةقيقحلا هذه ىلإ نيرئاسلا نيب قرفلاب كيلعف ءاريبك اولع
 .()( ةيمكحلا ةينوكلا ةقيقحلا

 :0١١-01١5., ص نيترجهلا قيرط 6



 21 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةقيرطلا لالض يف تببست ىتلا يه ةثالثلا اهماسقأب ءانفلا ةديقعو :تلق

 يف ربجلاب لوقلا مث ريبدتلا طاقسإ ىلإ تلصو ىتح ردقلا باب يف ةيلذاشلا
 : كلذ نايبو ؛نطابلا

 يف ءانفلا وأ ,ىوسلا دوجو ىف ءانفلل ضقانم رايتخالاو ريبدتلا دوجو نأ

 دقو ؛«نيعونلا نيذه يف هؤانف دسف دقف اًببسو اًلعف هل تبثأ نمف «ىوسلا دوهش
 اذهو » :''"ءانفلا نع لاقف «يهنلاو رمألاب هتقالع نيبو ميقلا نبا كلذ لصف

 : ناعم ةثالث ىلع قلطي مسالا

 ةدارإ نع ءانفلاو ,.ىوسلا دوهش نع ءانفلاو «ءىوسلا دوجو نع ءانفلا

 : ىوسلا

 ءدوجولا ةدحوب نيلئاقلا ةدحالملا ءانف :وهف ىوسلا دوجو نع ءانفلا امأف

 ىفنو «ةقلطملا ةدحولا يف ءانفلا نيكلاسلاو نيفراعلا ةياغ نأو «ريغ مث ام هنأو

 دوجو دهشي لب ءاللصأ اًريغ دهشي الف «رابتعا لكب دوجولا نع ددعتلاو رثكتلا
 .دبعو بر ةقيقحلا يف مهدنع سيل لب «برلا دوجو نيع دبعلا

 مث ام «هسفنب بجاولا وهو ءدحاو هلك دوجولا دوهش يف ةفئاطلا هذه ءانفو

 نيبو ِهّللاب تاقولخملا دوجو نوك نيب نوقرفي الو ءبجاوو نكمم نادوجو

 برو نيملاعلا نيب ناقرف مهدنع سيلو ءهدوجو نيع وه اهدوجو نوك
 رمألاو .مهئانفو مهدوهش نع نيبوجحملل يهنلاو رمألا نولعجيو «نيملاعلا

 ام صاعم وأ تاعاط هلاعفأ دهشي مهدنع بوجحملاو «مهدنع سيبلت يهنلاو

 اهيف ةيصعم ال تاعاط اهلك هلاعفأ دهش هتجرد تعفترا اذإف «قرفلا ماقم يف ماد

 الف مهدنع هتجرد تعفترا اذإف ءدوجوم لكل ةلماشلا ةينوكلا ةقيقحلا هدوهشل

 ةينينثا مزلتست اهنأل .«يصاعملاو تاعاطلا تعفترا لب .ةيصعم الو ةعاط

 ) )1١ص نيترجهلا قيرط :اضيأ رظناو :7917.



 « دقت و ضرع » ةيلذاشلا للا

 «كرشلا ضحم مهدنع اذهو .اّيصعمو اًيصاعو اًعاطمو اًعيطم مزلتستو «اًددعتو

 .ةفئاطلا هذه ءانف اذهف «هابأي ضحملا ديحوتلاو

 ةيفوصلا رثكأ هيلإ ريشي يذلا ءانفلا :وهف ىوسلا دوهش نع ءانفلا امأو

 : جراخلا يف هّللا ىوس ام دوجو ءانف مهدارم سيلو ...ةياغ هنودعيو نيرخأتملا

 لب «هدوهشم ىوس نع مهدحأ ةبيغ هتقيقحف ءمهسحو مهدوهش نع هؤانف لب
 نع هروكذمبو «هتدابع نع هدوبعمب بيغي هنأل ءهسفنو هدوهش نع اًضيأ هتبيغ

 ...هدوهش نع هدوهشمبو «هبح نع هبوبحمبو «هذوجو نع هدوجومبو «هركذ
 يف ةزيمتم قئاقحلا نأو ,«كلذ يف اطلاغ ناك هنأ ملعي هلقع هيلإ داع اذإ اذهو

 يف سيل «تاقولخملا نع نئاب قلاخلاو .ءدبع دبعلاو بر برلاف ءاهتاذ
 هنم دمحي ءانفلا اذهو ...هتاقولخم نم ءيش هتاذ يف الو «هتاذ نم ءيش هتاقولخم

 : ءيش نع هنم ىفعيو ءءيش هنم مذيو ( ءيش

 هيلع لكوتلاو هئاجرو هفوخ نعو هَّللا ىوس ام بح نع هؤانف هنم دمحيف

 امأو هلل هلك انطابو ارهاظ دبعلا نيد ىقبي ثيحب «هيلإ تافتلإلاو هب ةناعتسإلاو

 برلا نيب الو «هريغو هسفن نيب هبحاص قرفي ال ثيحب ملعلاو روعشلا مدع
 الو ىوسلا ىري ال لب ءهدوهشمو هدوهش نيب الو «قرفلا هداقتعا عم دبعلاو

 رمؤيو هيف بغري امم وه الو ءلامك فصو وه الو «دومحمب سيل اذهف «ريغلا
 نع الضف «دمحي ال اهلاعفأو هسفن دوهش نع ةبيغلاو زييمتلاو لقعلا لاوزف ...هب

 هبابسأ رشابو ءهيلإ ببست اذإ مذي لب «لامكلا بتارم ىلعأ يف نوكي نأ

 ."' لقعلاو زييمتلا هل بجوت يتلا بابسألا نع ضرعأو
 «ىوسلا ةدارإ نع ءانفلا وهو «ءانفلا نم حودمملا ماقملا ميقلا نبا نيب مث

 : ميقلا نبا لاق هللا هجو الإ ديري ال هنكل «ريبدتلاو ةدارإلا نع بيغي ال وهف
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 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هتيشخو هتدارإو يوسلا ةدابع نع ءانفلا وهو ىلعأو كلذ نم لمكأ نكلو»
 هئاجرو هتيشخو هتبحمو هبر ةدابعب ىنفيف ءهيلإ نوكسلاو هيلع لكوتلاو هئاجرو

 لكوتلاو هئاجرو هتبحم نعو هريغ ةدابع نع هيلإ نوكسلابو ؛هيلع لكوتلاو

 هتبحمو ريغلا ةيدوبع نع هئانف نم لمكأ اذهف «هتنياعمو ريغلا دوهش عم «هيلع

 ةدايز هل هدوهش بجوأ هتبترم يف ريغلا دهش اذإف «هنع هتبيغو هل هدوهش مدع عم

 يدابم ىلإ بحملا رظن نإف «هب انضو هيلإ ابورهو هل اميظعتو هدوبعم ةبحم يف

 ."""(هل هبح ةدايز بجوي هداضمو هبوبحم

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ريبدتلا طاقسإ ةلزئم لاطبإ -*

 امك تاجردلا عفرأو تاماقملا فرشأ نم ريبدتلا طاقسإ نأ ةيلذاشلا ربتعت

 ببس نأ اونيبو «ىوعدلا هذه ةنسلا لهأ ءاملع شقان دقو «مهنع كلذ نايب قبس

 نم ةدارإلا ماقم نأ ىلإ تبهذ ةيفوصلا قرطلا نأو «ةدارإلا ماقم ةلأسم وه كلذ

 «ءيش لك يف هريبدتو هتدارإ طقسي نأ دبعلل لمكألا نأو «ماوعلا تاماقم

 دنع مهلوق ميقلا نبا قاس دقو «لطاب مهنم لوقلا اذهو «ةدارإلا عوزنم نوكيف

 ةفئاط تلاقف ) : مهنع لاقف ماوعلا تاماقم نم ةدارإلا ماقم ربتعا نم لوقل هركذ

 كلذو .بلطلا يف دجلاو ةينلا مزجو دصقلا ديرجت يهو «ماوعلا ةيلح ةداراإلاو

 .هظح نيع دبعلا ةدارإ نإف «سفنلا ىلإ عوجرو قرفت صاوخلا قيرط يف هريغ

 هلوقك ءديري اميف ال دبعلاب داري اميف دوجولاو عمجلا امنإو ,ءىوعدلا سأر وهو

 ام هدارم نوكيف «[7١1:سنوي ةروس] 4ءهِلْضَِل َّدآَر الق ريب كدي تلاوه : ىلاعت

 : لاق امك ءرظن الو هديس عم دبعلل ةدارإ ال ذإ هل ريتخا ام هرايتخاو ءهب داري

 ديري امل ديرأ ام كرتأف يرجمه ديريو هلاصو ديرأ

 انأ ينأل «ديرأ ال نأ ديرأ :تلق ؟ديرت ام يل ليق :ديزي يبأ لوق اذه نمو

 :١94. ص نيترجهلا قيرط (0)
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 .''7(ديرملا تنأو دارملا

 ريبدتلا طاقسإ نم هل اويهذام نإ نيبو .لوقلا اذه نالطب ميقلا نبا نيب دقو

 ءةبحملا هجو ىف رييغتو (١ صقن لامكلا لهأ دنع اذهو» :لاقف 2( صعمن وه

 بورهلاو «ظحلا سفن عم فوقولا وهف «هدارمو بوبحملا قح نع هيف هئانفو

 ."!(هدارمو بوبحملا قح نع
 اذإو ١ :اهضعب هذهو ءاّهجو )١7( نم لوقلا اذه باحصأ ىلع در دقو

 :هوجو نم ةدارإلا يف ركذ ام ىلع مالكلاف اذه فرع

 الإ موقت ال يذلا اهئانب ساسأو «ةيدوبعلا بكرم يه ةدارإلا نأ :اهدحأ

 ةبحمو ةيدوبع مهلمكأ قلخلا لمكأ لب «هل ةدارإ ال نمل ةيدوبع الف «هيلع

 وأ «ماوعلا ةيلح اهنإ لاقي فيكف ةدارإ مهمتأو ةفرعم مهموقأو الاح مهحصأو

 .ماوعلا لزانم نم

 نوكتو «ماوعلا لزانم نم ةبحملا نوكت نأ اذه نم مزلي هنأ : يناثلا هجولا

 دوجوك ةدارإ الب ةبحملا دوجوو «بوبحملل ةمات ةدارإ اهنأل اًضيأ ةلولعم

 ." ”( مالسإلاو ناميإلا نودب ناسحإلا ماقم دوجوكو « ةيناويح ريغ نم ةيناسنإلا

 اذإف «دارملا ناصقن بسحب ةصقان نوكت امنإ ةدارالا نأ :ثلاثلا هجولا

 هيلإ ةليسولا تناك اذإ مث «تادارإلا فرشأ هتدارإف تادارملا فرشأ اهدارم ناك

 ةدارإ نع هتدارإ جرخت الف «كلذك اهتدارإف اهلمكأو اهعفنأو لئاسولا لجأ

 ةدارإلا هذه يف ةلع يأف ءاهعفنأو هيلإ لئاسولا برقأ ةدارإو «تاياغلا فرشأ

 .صاوخلل اهقوف ءيش يأو

 1١"5. : ص نيترجهلا قيرط )1١(

 .١55:ص نيترجهلا قيرط (؟)

 ."5-٠141:ص نيترجهلا قيرط ()



 0 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 بجوي نأ :امهدحأ :نيهجو نم نوكي ءيشلا ناصقن نأ : عبارلا هجولا

 ءهنم لمكأ وه امع لغشي نكل «ةعفان ةرمث هل نوكت نأ :يناثلاو ءاًررض

 ناك امل :ليق نإف «ةلولعم ةصقان نوكت فيكف «ةدارإلا نع فتنم امهالكو

 «ةصقان تناك ديرملا ظح عم اًفوقوو اًقرفتو «سفنلا ىلإ اًعوجر اهعم فوقولا

 ظ .طلغلا أشنم اذه :ليق

 متدرأ نإف «قرفت ةدارإلا نإ :هلوق لاقي نأ وهو :سماخلا هجولاب هباوجو

 هبوبحملو هتبحملو هدوبعملو هتيدوبعلو هدارملو هتدارال ديرملا دوهش قرفتلاب

 الإ ةيدوبعلا متت لهو «لامكلا نيع الإ اذه لهو «صقن قرفتلا اذه نإ متلق ملف

 دهش نمو ءاّبوبحم ناك هدوبعم نع اهب باغو هتيدوبع دهش نم نإف ءاذهب

 «ةيدوبعلا صقان ناك هب هرمأ امب همايقو هتيدوبع دوهش نع هب باغو دوبعملا
 نيع اهنإف «هتدابع دوهش عم دوبعملا دوهش الإ لامكلا لهو «دوهشلا فيعض

 هدارمو هبوبحم قحل دبعلا دوهش نوكي لهف «هدبع نم هبوبحمو .هدارمو ءهقح
 نع هؤانفو هنع هضارعإو كلذ نع هتبيغ نوكيو ءاّضقن هل لثتمم هب مئاق هنأو هنم

 ...!قئاقحلل بلق الإ اذه لهو ءالامك هدوهش

 هذهف ىوهلا ةيدوأو ظوظحلا باعش يف بلقلا تاتش قرفتلاب متدرأ نإو

 ىلعو بوبحملا ىلع بلقلا ةيعمج يه لب «كلذ نم اًئيش مزلتست ال ةدارإلا
 سفنو «ةيدوبعلا ضحمو «ءاقبلا نيع وه قرفتلا اذه لثمو «هتادارمو هباحم

 .'')( هيوبحم قح ال دبعلا ظح ضحمف هادع امو «لامكلا

 دبعلا ةدارإ نإو «سفنلا ىلإ عوجر ةدارإلا نإ هلوق نأ :سداسلا هجولا )

 ةدارإلا نإ مكلوقب نوديرت ام :لاقيف «ليصفتو لامجإ هيف مالك «هظح نيع

 ةدارإ ىلإ هباحم ةدارإو «برلا ةدارإ نع عوجر اهنأ نوديرتأ «سفنلا ىلإ عوجر

 )١( :ص نيترجهلا قيرط 87-57 ",
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 نإف ؟هتاضرملو اهبرل سفنلا ةدارإ ىلإ عوجر اهنأ نوديرت مأ ؟اهظوظحو سئفنلا

 ةدارإلا هذه تسيل نكلو «ةدساف ةصقان ةلولعم ةدارإلا هذه نأ ملع لوألا متدرأ

 ناصقنلا امنإو «لامكلا نيع وهف يناثلا ىنعملا متدرأ نإو ءاهيف ملكتن يتلا

 .هفالخ

 ربكأ يه معن انلق دبعلا ظح نيع ةدارإلا هذه نإ مكلوق نأ : عباسلا هجولا

 ههلإ هدحو هّللا نوكي نأ نم فرشأ ظح دبعلل لهو ؛همظعأو ءهلجأو ؛هل ظح

 .ىمظعلا ةداعسلاو رفوألا ظحلا وه اذهف «هدارمو هبوبحمو هدوبعمو

 امنإو «هسفنب اًرعاش ماد ام ةدارإلا نع كفني ال يحلا نأ :نماثلا هجولا

 مزاول نم ةداراإلاف «ضراوعلا نم ضراعب هروعش هنع باغ اذإ اهنع كفني

 ءاّسحو اًعبط ةليحتسم ةلطاب ىوعد اهنع درجتلا يف لامكلا نأ ىوعدف «ةايحلا

 ةدارإلا نع ال .بوبحملا دارم محازت يتلا ةدارإلا نع درجتلا يف لامكلا لب

 .هدارم قفاوت ىتلا

 .خلإ ...ديري اميف ال دبعلاب داري اميف دوجولاو عمجلا :هلوق : عساتلا هجولا

 هيلع يرجي يذلا رودقملا نم دبعلاب داري ام :امهدحأ : نيعون ىلع اذه :لاقيف

 اذهف كلذ ريغو توملاو ةايحلاو ضرملاو ةحصلاو ىنغلاو رقفلاك هرايتخا ريغب

 هل نوكي ال «هب داري ام عم هفوقوو «هتدارإ نع هيف دبعلا ءانف لامكلا نأ بيرل

 .هنم هّللا ةدارإ محازت ةدارإ

 لامكلا سيل اذهف «تابرقلاو رماوألا نم دبعلا نم داري ام : يناثلا عونلاو

 لاح اذهو «هتيعمج يف قرفتم «هتقرفت يف عومجم وهف هتقرف نإو «هتدارإ يف الإ

 عومجم وهف ءرمألا ىلع عمتجم ءرمألا يف ةدارإلا قرفتم «سانلا نم ةلمكلا

 امنإو «نيعلاب ةدحاو ةدارإب ةفلتخملا تادارملا لعف نوكي الو ءهيف قرفتم هيلع

 ةيناثلاو « بوبحملا دارملل ةدحاو ةدارإ امهادحإ «ناتدارإ انه نوكت نأ اهتياغ

 اهعجرمف ترثكتو تددعت نإو يهف هب رمأ امو «هباحمو هقحل ةقرفتم تادارإ



 ةلقنا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ةضحم ةيئثزج ةدارإ هل اهنم لعف لكو «ةيلك ةدارإب دحاو دارم ىلإ

 دق هنإف «نيب ضقانت «ديرأ ال نأ ديرأ » :ديزي يبأ لوق نأ :رشاعلا هجولا

 نم نسحأو «!تدرأ دقف :هل لاقي «ديرأ ال نأ ديرأ :لاق اذإف «ةدارإلا مدع دارأ

 قرفف ةدارإ نم دب ال ناك اذإو «ديرأ ام ال ديري ام ديرأ باوجلا نوكي نأ اذه

 .""”(هدارم يف بوبحملا ةقفاوم ةدارإو ةدارإلا بلس ةدارإ «نيتدارإلا نيب

 ةدارإلا ماقم صقنت يف مهلوق داسف ةقباسلا دودرلا نم نيبتف :تلق

 نبا لاق «تاماقملا فرشأ نم ةدارإلا ماقم نأ كلذ يف باوصلا نأو «ريبدتلاو

 بحاص ةياغف » : ةيفوصلا دنع اهصقنت مذو ةنسلا لهأ دنع ةدارإلا حدم يف ميقلا

 فعضل امإ ءاذه دوهش نع هبلق قيضب اًروذعم نوكي نأ "'ماقملاو لاحلا اذه

 اذه نوكي نأ امأف «هعم رخآ ءيش لامتحا نع هزجعو دراولا ةبلغل وأ «لحملا

 ةنمو هتيدوبع دهشي نم ماقم نيأو ءالكف صقن رخآلاو «بولطملا لامكلا وه

 هدوبعم ىلإ كلذ عم رظان وهو «ةلآو الحم هلعجو اهل هقيفوتو اهيف هيلع هّللا

 اذهل عستي ال نم ماقم نم «هتيدوبع يف هريغ دوهش نع اًيناف هل اًدهاش «هبلقب
 يف ناك فيك لل ابح مهدشأو مهلضفأو قلخلا لمكأ لاح لمأتو ءاذهو

 الضف «نيمومأملا لاوحأ نع بيغي ال ناك ىتح «نيدوهشلا نيب اًعماج هتدابع

 هبر يدي نيب ماقملا كلذ يف وهو مهلاوحأ يعاري ناكو «هتدابع دوهش نع

 نيب زييمتلا بجاولاف «كلذ يف هتقيرطو هجاهنم ىلع هتمأ نم ةلمكلاف «هناحبس
 ."7«اًردق ءيش لكل هَّللا لعج دقف ءهقح قح يذ لك ءاطعإو «بتارملا

 : هتلزنمو «ةيلذاشلا دنع هللا ءاضقب اضرلا موهفم لاطبإ -4

 ىلع ءانثلاب ةفيرشلا صوصنلا تءاج يتلا ةفيرشلا تاماقملا نم اضرلا

 ,.5 1417-20 : ص نيترجهلا قيرط ()

 .ةيفوصلا مهو ءهل ةدارإلا دوجو نم أربتي نم دصقي (؟)

 711١. 7799: ص نيترجهلا قيرط :رظناو 2757: ص نيترجهلا قيرط (9)
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 .اهيف ةعيرشلل ةفلاخم يناعم ةيفوصلا قرطلا تلخدأ ءانثلا اذه ببسبو ءاهلهأ

 يف تعقو ام اذهو ؛ لاب اذهو ءاهلمشياضرلا موهنم نأ مهنم ف ماوعلا اهلبقف

 اجنو ءاميظع ابارطضا كلذ يف سانلا برطضا دقو » :ميقلا نبا لاق «ةيلذاشلا

 ءهب رومأم دومحم ظفل ءاضقلاب اضرلا ظفل نإف «ليصفتلاو قرفلا باحصأ هنم

 ريغ نم هلوبق ةفئاطل تبجوأ ةمرح هل تراصف «نيقيدصلا تاماقم نم وهو

 هل اقولخم يضرم ىضقم وهف ىلاعت برلل اقولخم ناك ام لك نأ اونظو «ليصفت
 ءاضقلا ناك اذإ :ةقرف تلاقف :نيتقرف ىلع اومسقنا مث «هب اضرلا هل يغبني

 الف ملظلاو رفكلاو يصاعملا ضغبب نورومأم اَنأ مولعمف «نيمزالتم اضرلاو

 ءاضقب ةعقاو اهنأ ىلع عرشلاو لقعلا لد دق :تلاق ةقرفو «ةردقم ةيضقم نوكت

 ""!« اهب ىضرن نحنف هردقو هللا
 نع اهوجرخأ كئلوأف «ليبسلا دصق نع ناترئاج «ناتفرحنم ناتفئاطلاو »

 برلا اوفلاخ ءالؤه ءاهوطخسي ملو اهب اوضر ءالؤهو ءهردقو برلا ءاضق

 قلعت اوركنأ كئلوأو ءهنيدو هعرش نع اوجرخو ءهطخسو هاضر يف ىلاعت

 .اهب هردقو هئاضق

 : نيتفئاطلا باوج يف عرشلاو ردقلل تابثإلا لهأ قرط تفلتخاو

 زاوج ىلع عامجإلا الو ةنسلا الو باتكلا نم ليلد مقي مل :ةفئاط تلاقف

 : لوسر وأ هدابع هللا رمأ نيأف «هبابحتساو هبوجو نع الضف ءءاضق لكب ىضرلا

 ...مهريغو انباحصأ نم ريثك ةقيرط هذهو ؟هردقو هللا هاضق ام لكب اوضري نأ

 وه يذلا هللا ءاضقب ىضرن :هل ليق ؟هردقو هللا ءاضقب نوضرتفأ :ليق نإف
 .هب ىضرن نأ هنع اناهن ام كلذ نم ىضرن الو ءهب ىضرن نأ انرمأ يذلا ءهقلخ

 .همكح ىلع ضرتعن الو «ىلاعت هَّللا يدي نيب مدقتن الو

 ) )1١نيكلاسلا جرادم : ١987/57.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ليصافت نود ءةلمجلا يف ءاضقلاب اضرلا قلطي :ىرخأ ةفئاط تلاقو

 اضرلا قلطن الو ءهطخسن الو ةلمج هللا ءاضقب ىضرن :لوقنف ءردقملا يضقملا

 ةهج نم اهب ىضرن : ىرخأ ةفئاط تلاقو ءيضقملا ليصافت نم دحاو لك ىلع

 .هل ابسك دبعلا ىلإ اهتفاضإ ةهج نم اهطخسنو «ةئيشمو اقلخ برلا ىلإ اهتفاضإ

 اضرلاف «ءيضقملا طخسنو ءاضقلاب ىضرن لب :ىرخأ ةفئاط تلاقو «هب امايقو

 .""(دحاو ءيشب اقلعتي مل طخسلاو

 فشكي يذلاو » :لاقف ةلأسملا هذه يف هيضتري يذلا هدر ميقلا نبا نيب مث

 نيب قيرفتلا وه امنإ ةطرولا هذه نم يجنيو «ةيامعلا هذه نم رصبيو «ةمغلا هذه

 امه الو ءادحاو اسيل امهنإف ءةبحملاو ةئيشملا وهو ءهنيب هَّللا قرف ام

 هتتيشمك :لوألاف ءهنوك ءاشي ال ام بحيو «هبحي ال ام ءاشي دق لب «نيمزالتم

 .هضعبل هضغب عم نوكلا يف ام عيمجل ةماعلا هتئيشمو «هدونجو سيلبإ دوجول
 ةبوتو «نيملاظلا لدعو ءراجفلا تاعاطو ءرافكلا ناميإ هتبحمك :يىناثلاو

 مل امو «ناك هللا ءاش ام هنإف «هعيمج ناكو هلك دجول كلذ ءاش ولو «نيقسافلا

 .نكي مل أشي
 «يضقملا ريغ ءاضقلاو «لوعفملا ريغ لعفلا نأو «لصألا اذه ررقت اذإف

 ءتاهبشلا تلاز :هءاشو هقلخ ام لكب ىضرلاب هدابع رمأي مل هناحبس هللا نأو

 «ضقانت هردقو برلا عرش نيب قبي ملو «دمحلا هَّللو «تالاكشإلا تلحناو

 قدصي عرشلاو «عرشلا رصني ردقلا لب ءرخآلل امهدحأ لاطبإ نظي ثيحب

 ."”(رخآلا ققحي امهنم لكو ءردقلا

 لوقلا اونيب لب اضرلا موهفم يف قرفلا لالض نايبب ةنسلا ءاملع فتكي ملو

 نم هقحتسي ام مسق لك اوطعأو «هماسقأ اوركذو «فيرشلا ماقملا اذه يف قحلا

 ) )1١:نيكلاسلا جرادم 5//144-1941.

  6/؟ : نيكلاسلا جرادم 5٠١-5١1١,



 )») دقبو ضرع » ةيلذاشلا هلك

 بانتجاو هرماوأ لاثتما نم هَّللا يضري ام مزل نم هنإف  :ةيميت نبا لاق «مكح

 مزل نم نأ امك «هنع ىضري هللا نإف ءاهبحتسمو اهبجاوب ماق اذإ اميس ال «هيهاون

 :ناعون اضرلا نأ كلذو... هَّللا هبحأ قحلا تابوبحم

 هللا هحابأ ام لوانتيو «هنع يهن ام كرتو «هب رمأ ام لعفب اضرلا : امهدحأ

 ةروس] «6هوضري نأ ٌنحَأ :هلوسرو ُهَشأَوإ» :لاق امك «روظحملا ىلإ دعت ريغ نم

 اينَعَح اَولاَكَو ماوُسَرَو ُهّللأ مهنَماَ آم أاوضر ْرْحْهَنَأ ٌوَلَو#م : ىلاعت لاقو «[317 :ةبوتلا

 اذهو «[04: ةبوتلا ةروس] « تربع هلأ لإ آَنإ هةلوُسَرَو وِلضَم نم ُهَلأ اَنيِْوْمَس ُهَّلَ
 أوطعأ َنَِف ِتَقَدَصلا يف َكُرْلي نم مُيتِمَو» : هلوقب هكرت نم مذ اذهلو ؛بجاو اضرلا

 هلأ ُمهدتاع آم اوُسَر ردن لَو © َنوظَحَتَي مه !5إ آتي اطَمب مَ نِإَ وُ ام
 .[54-ه4:ةبوقلا ةروس] 6هةلوسرو ويضم نم ُهَلَأ ايِتْوْبَس ُدَّلأ اَنْبَسَح اوُلاَقو ٌمْوُسَرَو

 اضرلا اذهف لذلاو ضرملاو رقفلاك «بئاصملاب اضرلا :يناثلا عونلاو
 «بجاو هنإ :ليق دقو «بجاوب سيلو «ءاملعلا يلوق دحأ يف بحتسم

 ربصلا نكلو «ةزيرغ اضرلا : نسحلا لاق امك «ربصلا وه بجاولا نأ حيحصلاو

 ...نمؤملا لوعم
 ال هنأ نيدلا ةمتأ هيلع يذلاف :نايصعلاو قوسفلاو رفكلاب اضرلا امأو

 ةروس] 4 كلا وِداَبِعِل ضرب الوإ» :لاق امك هاضري ال ِهّللا نإف ؛كلذب ىضري
 نإّفام : ىلاعت لاقو «[700:ةرقبلا ةروس] داَسْلأ بحي ال ُهّللاو» : لاقو «[07:رمزلا

 لاقو « [97:ةبوتلا ةروس] #َنيِقِسَفْلا ِرَوَقْلا نع ْئَضَْرَي ال هلأ إف مبَنِع أَوَضَرَت

 ادع د دم َُمَمَوِهِكَع هَل بضع اكن ادلك ُدَئَهَج ُءُواَرَجم» : ىلاعت
 ... [97 :ءاسنلا ةروس] «ماَميِظَع

 «كلذ هطخسي لب هولمع ام مهل ىضري ال (ىلاعتو هناحبس) هللا ناك اذإف

 الأو كلذ ىضري نأ نمؤملل عرشي فيكف «مهيلع بضغيو «مهيلع طخسي وهو

 .!؟هبضغيو هللا طخسي امل بضغيو طخسي



 1 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : سانلا نم ناقيرف انه لض امنإو

 ةبحم نأ اونظ :ةيردقلا ةرظانم يف ةنسلا ىلإ نيبستنملا مالكلا لهأ نم موق

 عيمجل ديرم هنأ اوملع دقو «هتدارإ ىلإ عجري هطخسو هبضغو هاضرو قحلا

 اوذخأ مث ءاهل ديرم اهل بحم اًضيأ وه :اولاقو «ةيردقلل افالخ تانئاكلا

 : داسفلا ديري ال ىنعمب ءداسفلا بحي ال :اولاقف .هعضاوم نع ملكلا نوفرحي

 «نينمؤملا هدابعل هديري ال يأ :رفكلا هدابعل ىضري الو «نينمؤملل هديري ال يأ
 ىضري الو نامياإلا بحي ال :لاقي نأ ةلزنمب مهدنع اذه نإف ؛ ميظع طلغ اذهو

 لهأ قفتا دقو «نيرفاكلل هاضري الو «نيرفاكلل هديري ال يأ :ناميالا هدابعل

 كلذ عم نوكي دق مث «هبحي اًبحتسم نوكي هنإف هب هَّللا رمأ ام نأ ىلع مالسإلا

 .لعفي مل وأ لعف ءاوس بجاوب سيل اًبحتسم نوكي دقو ءاّبجاو

 هللا نأ اودهشف : نيعلا هذه نم اوبرش :ةفوصتملا يطلاغ نم يناثلا قيرفلاو

 ال مهنأ اونظو «هءاشو ءيش لك ىلع ردق هنأ اوملعو ءاهعيمج تانئاكلا بر

 قوسفلاو رفكلا نم هيضقيو هردقي ام لكب اوضري ىتح نيضار نونوكي

 دارم ىوس ام لك بلقلا نم قرحت ران ةبحملا : مهضعب لاق ىتح «نايصعلاو
 .بوبحملا دارم هلك نوكلاو :اولاق «بوبحملا

 :ةينوكلاو ةينيدلا ةدارإلا نيب اوقرفي مل ثيح ءاميظع الالض ءالؤه لضو
 «ينيدلاو ينوكلا ثعبلاو «ينيدلاو ينوكلا رمألاو «ينيدلاو ينوكلا نذإلاو

 .ينيدلاو ينوكلا لاسرإلاو

 هللا ءايلوأو روظحملاو رومأملا نيب اوقرفي الأ ىلإ مهب رمألا لوؤي ءالؤهو
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نولعجيو «نيقتملاو ءايبنألاو «هئادعأو

 نيملسملا نولعجيو ءراجفلاك نيقتملا نولعجيو «ضرألا يف نيدسفملاك

 اومس امبرو عئارشلاو «ديعولاو دعولاو «يهنلاو رمألا نولطعيو «نيم رجملاك

 اهفرع دق ةينوكلا ةقيقحلا هذه نكل «ةينوك ةقيقح هنإ يرمعلو «ةقيقح :اذه



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا لقا

 سلوتَل ضيْلاَو ٍتاومَملا ّقلَح ْنَ مُهَتْلأَم نيلو#» :لاق امك ءمانصألا دابع ليس -
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 نولوثيس © تولت ردك نإ آسهيف نمو شْرألا ِنِمِل لف# : ىلاعت لاقو
 نودبعي نيذلا نوكرشملاف 84-6185 :نونمؤملا ةروس] تي ورك ذي وَ لق مَ 7

 0 وا ا نأ قواك ماصأل

 .مانصألا دابعك نوكي نأ برقأ ناك هقيقحت هقيقحت

 ءاوربخأ اميف مهقيدصتبو «هلسربو للاب ناميإلاب رفكلا قراف امنإ نمؤملاو

 نم هيضقيو ردقي ام نود هبحيو هَّللا هاضري ام عابتاو ءاورمأ اميف مهتعاطو

 هلعف امب ال «بئاصملا نم هباصأ امب ىضري نكلو «نايصعلاو قوسفلاو رفكلا

 لاق امك وهف ءربصي بئاصملا ىلعو «رفغتسي بونذلا نم وهف «بئاعملا نم

 عمجيف [50 :رفاغ ةروس] «َكلْفَدِل ٌرِفْغَتْس ةذكسأو ع وح عدل َدَعَو َثإ ٌريصاَف : ىلاعت

 الاومتو دريس ْنِإَوِم : ىلاعت لاق امك «بئاصملا ىلع ربصلاو رمألا ةعاط نيب

 0000 :نارمع لآ ةروس] طيح بروُلَمَعَي اَمب هَ نإ اًْيَم مهد كرسي

 هللا ةيضقأ فالتخا بسحب همكح فلتخي اضرلا نإف اذه نيبت اذإف :تلق

 نأ حصي الو «هقفاوت طخسلاو اضرلا نم ةبترم ءاضق لكلو ءاهعونتو ىلاعت

 ىلإ مسقني هَّللا ءاضق نأ ةنسلا لهأ نيب دقو «ةبترم لكل اًمزالم اضرلا نوكي
 : ماسقأ ةعبرأ

 : يعرشلا ينيدلا ءاضقلا :لوألا ءاضقلا

 ةدعاقو «مالسإلا ساسأ وهو «بجاو يعرشلا ينيدلا ءاضقلاب اضرلاف »

 ةضراعم الو ةعزانم الو جرح الب هب ايضار نوكي نأ دبعلا ىلع بجيف «ناميإلا

 رجس امن كَوْكَسُي يح توثمؤب ال َكَيَرَو الق : ىلاعت هللا لاق «ضارتعا الو

 )١( :ىواتفلا عومجم 5880-58١/١١.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةروس] «4اَميِلَص أومْلَسَو َتْيَضَص اَمِه اًمرَح َمهِيْفَنَأ ف ادعي : مث مه

 (١7 [4ه : ءاسنلا

 :هاضرو دبعلا ةبحمل قفاوملا يردقلا ينوكلا ءاضقلا : يناثلا ءاضقلا

 نم هاضرو هتدارإو دبعلا ةبحمل قفاوملا يردقلا ينوكلا ءاضقلاب اضرلاو )

 دبعلل مئالم هنأل «ةعيبطلا ىضتقمب مزال رمأ ةذللاو ةيفاعلاو ىنغلاو ةحصلا

 ركشلاب هتلباقم يف ةيدوبعلا لب «ةيدوبع هب اضرلا يف سيلف ءهل بوبحم

 الأو ءاهيف عضوت نأ هللا بحي يتلا اهعضاوم ةمعنلا عضوو ةنملاب فارتعالاو

 ." "6 كلذ عيمج يف ريصقتلا ىري نأو ءاهب معنملا ىصعُي

 : دبعلا دارم فالخ ىلع يراجلا يردقلا ينوكلا ءاضقلا : ثلاثلا ءاضقلا
 هتبحمو دبعلا دارم فالخ ىلع يراجلا يردقلا ينوكلا ءاضقلاب ىضرلاو ١

 لهأ تاماقم نم وهو «بحتسم هرايتخا تحت لخدي الو همئالي ال امم

 رحلاو هل قلخلا ىذأو رقفلاو ضرملاك اذهو «نالوق هبوجو يفو «ناميالا

 ""6 كلذ وحنو مالآلاو دربلاو

 ههركت امم نيرفاكلاو نيقسافلاو نيملاظلا داسف نم دبعلا بيصي امو : تلق
 فورعملاب رمألاب هدر دبعلل عرشي امم اهرودقم تحت هدر لخديو «سفنلا

 ةيلذاشلا ةقيرطلا نع هنايب قبس امو هللا ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو

 باب حتفو ءمهل مالستسا الإ وه ام .مهل هللا ريبدت ىلع اًدامتعا كلذ كرت نم

 :ىلاعت لاق دقو «ةقسفلاو ةعدتبملاو ةرفكلا نم هّللا ءادعأل نيكمتو ءرشلل

 71 - نومي َكيلْوأ هَل لبيس ف اوُدَهنَجَو اوجاَه َنِبِرَلَأَو اونَماَء تيِلا نإ
 ساَّيلِل تجرأ ِةَأ َر َريَح مك » < ىلاعت لاقو «[1114:ةرقبلا ةروس] # ٌميِحَت ٌروُفَع ُهَلأَو

 .5/١١5؟:نيكلاسلا جرادم 241)

 .7١5/”؟ :نيكلاسلا جرادم هب

 .50”/؟:نيكلاسلا جرادم 0(6)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 بتكحلا ٌلُهَأ ىرماء ْوَلَو أب نوم ركسلا نع َْوَهْنَتَو ٍنورعَمْلا 7

 ١٠١[( :نارمع لآ ةروس] «َنوُفِنَمْلا مهن هر تحأو كرويمْؤمْلا ْمُهْنَم ُهنَم مهل ارح

 ةدهاجمو سلا يعلو فوراسلاب الا ل ةرعالا يق بك تالا

 ققحتي ىتح اهذاختا ىلع عراشلا ثح بابسأ كلذ لكو «نيقفانملاو رافكلا

 .هئايلوأل راصتتالاب هّللا دعو

 :هطخسبو هّللا ههركي امم هرايتخاب هيلع يراجلا ردقلا : عبارلا ءاضقلا

 هنع ىهنيو هطخسميو هَّللا ههركي امم هرايتخاب هيلع يراجلا ردقلاب ىضرلاو »
 هبرل ةفلاخم وهو ءهيلع بقاعي مارح :نايصعلاو قوسفلاو ملظلا عاونأك

 ام ىضرو ةبحملا قفتت فيكف ءهبحي الو كلذب ىضري ال هللا نإف .ىلاعت

 ('«ءاضقلاب ىضرلا ةلأسم يف ليصفتلا اذهب كيلعف .هضغبيو بيبحلا هطخسي
 نبا كلذ نع بيجي ؟اضرلل ضقانم هل سفنلا ةهاركو ملألا دوجو لهو

 الأ لب ءهراكملاو ملألاب سحي الأ ىضرلا طرش نم سيلو» :هلوق يف ميقلا

 اضرلا سانلا ضعب ىلع لكشأ اذهلو .هطخستي الو مكحلا ىلع ضرتعي

 الإو ءربصلا وه امنإو «ةعيبطلا ىلع عنتمم اذه :اولاقو هيف اونعطو .هوركملاب
 .نادض امهو ةيهاركلاو اضرلا عمتجي فيكف

 ال ءهل سفنلا ةهاركو ملأتلا دوجو نأو ءامهنيب ضقانت ال هنأ :باوصلاو

 مويلا يف مئاصلا اضرو «هيركلا ءاودلا برشب ضيرملا اضرك ءاضرلا يفاني
 يف هل لصحي امب دهاجملا اضرو ءأمظلاو عوجلا ملأ نم هلاني امب رحلا ديدشلا

 ."'”(اهريغو حارجلا ملأ نم هَّللا ليبس
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 سس موزه نيا سس

 0 سداسلا ثحبملا

 .ةقيقحو ةعيرش ىلإ نيدلا ميسقت يف مهتديقع

 .ةعيرشلا نيبو اهنيب ةلضافملاو «ةيلذاشلا دنع ةقيقحلا :لوألا للطملا و

 .ةعيرشلاو ةقيقحلا تاقيبطت : يناثلا بلطملا و

 .ةعيرشلاو ةقيقحلاب لوقلا راثآ : ثلاثلا بلطملا جن

 .ةعيرشو ةقيقح ىلإ نيدلا ميسقت دقن : عبارلا بلطملا 0



 ّضقَ

 يرجي رج:
 ىيسموز) نيدا١ ساس)

 ارييايرار 131 ن تدير تر مأ تقال



 يتيم هوه دمج

 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : لوألا بلطملا

 .ةعيرشلا نيبو اهنيب ةلضافملاو ؛ةيلذاشلا دنع ةقفيقحلا

 :ةيلذاشلا دنع ةقيقحلا :الوأ

 ١ - اًحالطصاو ةغل ةقيقحلا فيرعت :

 هيناعمو «قاقحو قوقح هعمجو «لطابلا فالخ :قحلا نم ةقيقحلا :ةغل

 نبا لاقو «'''هيف كش ال اًئيقيو اًمح هدنع راصو هقدصو هتبثأ :لوح رودت

 دن هتدامو هتيهام : ناسنإلا ةقيقحو .هلصأو ءيشلا تاذ :ةقيقحلا » : ةبيجع

 امو بولقلاب ةمئاقلا يناعملا يه قئاقحلا » :يلذاشلا لاق :اًحالطصا

 اولصو اهب «تاماركو هللا نم حنم يهو «بويغلا نم اهل فشكناو اهنم حضتا
 د تاعاطلاو ربلا ىلإ

 نوصلا ءادر فشك : يه ةيفوصلا حالطصا يف ةقيقحلا » : ةبيجع نبا لاقو

 :اًضيأ لاقو «**56لزي مل نم ىقبيو «نكي مل نم ىنفيف .نوكلا رهظم نع
 لهأ قئاقحو ,ةلاصألاب هيلع يه ام ىلع ءايشألا ةفرعم كاردإ يه :ةقيقحلا »

 ."”(مهتافوشكو مهقاوذأ مهفراعمو مهمولع يه :برقلا

 : ةقيقحلا ملع ءامسأ -؟

 :مالسإلا نيد ىلع ليخدلا ملعلا اذهل ةريثك ءامسأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تطعأ

 . 8 : ص طيحملا سوماقلاو 259/٠١ :برعلا ناسل )0010

 .1 : ص ةيهلالا تاحوتفلا 00

 ةرد يف يقيقحلا ملعلل يلذاشلا فيرعت رظناو ١/5 :ةيلعلا رخافملاو ١5١« :رارسألاةرد ()

 .4* :رارسألا

 1 : ص ةيهلالا تاحوتملا 62

 424١., 6 : ص ممهلا طظاقيإ :رظناو 2.50١ : ص ممهلا ظاقيإ (6)



 «دقنو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 «يناحورلا ملاعلا ملع وهو «نطابلا ملع وه ةقيقحلا ملعف » : ةبيجع نبا لاق
 ."'"( يناعملا ملاع ملعو

 0 :امهدوهش يف ةيفوصلا ماسقأو ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب ةنراقملا -*

 حلطصم نيبو هنيب نونرقيو ءاّريثك ةيفوصلا هددري حلطصم ةقيقحلا حلطصم

 «نطابلاو رهاظلا :مهلوق فداري وهو «ةقيقحلاو ةعيربشلا :نولوقيف «ةعيرشلا
 تمزل نئل هللا وف «مزلا » :هللا ءاطع نبا هذيملتل يسرملا سابعلا وبأ لاق

 لهأ ةعيرشلا لهأ بهذم ديري » : هللا ءاطع نبا لاق « نيبهذملا يف اًيتفم ننوكتل

 ."' "6 نطابلا ملعلا لهأ ةقيقحلا لهأ بهذمو ءرهاظلا

 يف قحلا دوهش ةقيقحلاو ...رهاوظلا فيلكت ةعيرشلا » : ةبيجع نبا لاقو
 قحلا ىلجت املف ,.هدهشت نأ ةقيقحلاو ...هدبعت نأ ةعيرشلاف «رهاظملا تايلجت

 ةعيرشلا ترهظ ةيدوبعلا بلاوق يف ةيبوبرلا رهاظمب ىلجتف نيدضلا نيب
 ةدابع بلاوقلا بادآب مايقلاو «ةقيقح يه ثيح نم ةمظعلا دوهشف «ةقيقحلاو

 .'" ”« رئارسلا نييزتل ةقيقحلاو ...رهاوظلا حالصإل ةعيرشلاف ...ةعيرش ةيدوبعو
 ملعلاو «لوقنملا ملعلا وهو ءرهاظلا ملعلا وه عرشلا رهاظ» :اًضيأ لاقو

 ملعلاو «ةمكحلا ملع وه رهاظلا ملعلا :لوقت وأ .ءبوهوملا ملعلا وه نطابلا

 نطابلا ملعلاو «ةيرشبلا ملع وه رهاظلا ملعلا :لوقت وأ «ةردقلا ملع وه نطابلا

 وه نطابلا ملعلاو «ةيدوبعلا ملع وه رهاظلا ملعلا :لوقت وأ «ةيناحورلا ملع وه
 .". "6 قاوذألا ملع : يناثلاو «قاروألا ملع :لوألاف «ةيبوبرلا ملع

 دقو ءامهنيب عمجلاو امهدوهش يف ةدحاو ةجرد ىلع ةيفوصلا تسيلو

 ) )1١ص ةيهلالا تاحوتفلا : 7377.

 )؟(  :ص ننملا فئاطل ١58.
 )( :صص فوشتلا جارعم 7١.

 ) )4ص ةيهلإلا تاحوتفلا : 87,.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ةبيجع نبا مهمسق

 :ةعيرشلا ركنيو ةقيقحلا هيلع بلغت نم :لوألا مسقلا

 هردص نوكي نم سانلا نمف :ةقيقحلا ىلإ لصو اذإف » :ةبيجع نبا لاق
 يف بيغيف «رارسألا كلت ةدهاشم قيطي الو «راونألا كلت لمتحي الف ءاًفيض

 اذه بحاص ةلزنم ةبيجع نبا نيب دقو «'''6ةمكحلا ركنيو ةدحولا دوهش

 رحب يف هقارغتسال سحلا عم اوفقو نيذلا ةماعلل ةبسنلاب لماك هنأو :مسقلا

 هدعب ام رابتعابو «هركسو هدجو ةبلغل ةمكحلا يفن يف روذعمو «ةدحولا

 اهتياغ ىلع ىتأو «قيرطلا كلس دق ناك نإو «هسفن ىلع هعفن روصقل ءاّصقان
 .©”قيقحتلا ىلإ لصو ىتح

 اطسو نوكيو ةعيرشلا ركني الو ةقيقحلا هيلع بلغت نم :يناثلا مسقلا

 : امهنيب

 اذإف ءرونلا يوق ءردصلا عساو نوكي نم سانلا نمو » : ةبيجع نبا لاق

 ةقيقح نيب اًخْزرب راصو «ةمكحلاب مايقلا نع هبلغت مل ةقيقحلا راونأ هيلع تقرشأ

 هرمأ لدتعيو امهيف نكمتي ىتح «ءاقبو ءانف نيب هريس نوكي اذكه «ةعيرشو

 نيب اهلهأ ريسي ءاذكه اهلج ةيلذاشلا ةقيرطلاو «ءايوقألا ةلاح هذهو ءامهنيب

 ."0(لادتعالاو نيكمتلا عقي ىتح «ةعيرشو ةقيقح

 : ةعيرش هرهاظو ةقيقح هنطاب نوكي نم :ثلاثلا مسقلا
 «نكمتلاو خوسرلا لهأ مهو «ةصاخلا ةصاخ ماقم وه » : ةبيجع نبا لاق

 نع اوباغ املكو «مهلقع رهوجتو مهوحص داز ةقيقحلا رمخ نم اوبرش املكف

 ةركفلا يف نيقرغتسم مهارتف «ءمهروضح داز قحلا دوهشب قلخلا دوهش

 40١. :ص ممهلا ظاقيإ )١(

 40١. :ص ممهلا ظاقيإ :رظنا ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا لكلا

 مهنأ مهماقم غلبي مل نم نظي ىتح «ةلمنلا بيبدب نوسحي كلذ عمو «ةرظنلاو

 لهأف ...ةرضحلا يف نوقرغتسم مهو «ةنطفلا نم مهب ام ةرثكل «ةلفغلا لهأ نم

 ,مهقرف يف نوعومجم مهف «مهقرف نع مهعمج مهبجحي ال لماكلا ماقملا اذه

 مهدصي الو «قلخلا هدوهش لاح يف قحلا نودهشي «مهعمج يف نوقورفم

 مهدصي مهؤاقب الو «مهبرب نوقاب مهسفنأ نع نوناف مهف .«مهئاقب نع مهؤانف

 ...ىنعملاب رومعم مهنطابو ءالثم سحلاب لوغشم مهرهاظف «مهئانف نع
 .دوهشم كنطاب يف عمجلا :يلذاشلا لاق امك وه ماقملا اذه نأ لصاحلاو

 ةدحو دهاشي هنأ : مسقلا اذه ةقيقحو :تلق «''" دوجوم كناسل ىلع قرفلاو

 هللا الإ دوجوم الأ نطبيف «قيرفتلا نم اهفالخ رهظي هنكل «هنطاب يف دوجولا
 .!!برلاو دبعلا نيب قرفلا رهظيو

 : ةعيرشلاو ةقيقحلاب اهتقالعو دوجولا بتارم - 4
 ملعب ةريبك ةلص اهلو «ةيلذاشلا اهب لوقت يتلا دئاقعلا رطخأ نم هذهو

 : يف ةيلذاشلا ةديقع صخلتتو «ةعيرشلاو ةقيقحلا

 ذإ «ةيبيغلا توكلملا رارسأ يه ةماعلا نع تبجتحا يتلا ءايلوألا رارسأ نأ

 :ةثالث مهدنع ملاوعلا نأ

 ىلإ مسقنت ملاوعلا هذهو «توربجلا ملاعو ,توكلملا ملاعو «كلملا ملاع

 : نيمسف
 يذلاو .«سانلا هفرعي يذلا ملاعلا وهو .كلملا ملاع وهو :ةداهش ملاع

 .ةردقو ةمكحو «قلاخو قولخم و «ىنعمو سح ىلإ «تادوجوملا هيف مسقنت

 ناك نمف هل سانلا ةرظن فلتخت ملاعلا اذهو «ةقيقحو ةعيرشو «نطابو رهاظو

 ىطعأو ءرهاظلا : سحلا ىطعأف ؛مولعلا نم هقح مسق لك ىطعأ نيفراعلا نم

 .7؟7 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا 457-240 :ص ممهلا ظاقيإ )١(



 2114 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «ةعيرشلاو رهاظلا الإ فرعي مل ,باجحلا لهأ نم ناك نمو «نطابلا : ىنعملا

 .ةداهشلا ملاعل ةبسنلاب اذه «قولخملاو سحلا الإ ىري ال هنأل

 ملاعو توكلملا ملاع هتحت جردنيو .بيغلا ملاع :يناثلا مسقلاو

 «نوفراعلا.الإ اهيلع علطي ال هللا رارسأ نم رس ملاوعلا هذهو «توربجلا

 قلاخ دجوي الف ءهدحو ىلاعت هل دحاو دوجو ملاعلا اذه ىف دوجولاو

 الو «ةقيقح الو ةعيرش دجوي ال كلذ ىلعو «ىنعم الو سح الو .قولخمو

 نبا هنيبي مسلطملا مالكلا اذهو .هدحو ملعلا يه ةقيقحلا لب ٠ «نطاب الو رهاظ

 بيغ ىلع كعلطأ امبر» :هلوق يف هللا ءاطع نبا مالكل هحرش دنع ةبيجع

 .ةغللا رابتعاب اذه «كلملا يف ةغلابم توكلملا » :ةبيجع نبا لاق « هتوكلم

 : ةثالث ملاوعلاف ةيفوصلا حالطصا رابتعاب امأو

 .مهولاو سحلاب كردي ام :كلملاف .توربجو .«توكلمو «.كلم

 ةريصبلاب كردي ام :توربجلاو ءمهفلاو ملعلاب كردي ام :توكلملاو

 امنإو «يعرفلاو يلصألا دوجولا وهو ءدحاو اهلحم ملاوعلا هذهو «ةفرعملاو

 يف يقرتلا فالتخاب ةرظنلا فلتختو «ةرظنلا فالتخاب ةيمستلا فلتخت

 مل بيغ فيطل مسق ءدحاو نيفراعلا نم نيققحملا دنع دوجولاف «ةفرعملا

 ملاع :ىمسي لوألاف «نيوكتلا ملاع لخد فيثك مسقو «نيوكتلا ملاع لخدي

 ملاع يف رهظ بيغلا ملاع يف اًيفخ ناك امو «ةداهشلا ملاع يناثلاو «بيغلا

 ملاع اًضيأ ىمسيو ءاكلم هامس رهاظلا ءايشألا سح ىلإ رظن نمف «ةداهشلا

 يهو «يناوألاب ةمئاقلا يناعملا رارسأ ىلإ رظن نمو «حابشألا ملاعو ةمكحلا

 رارسألا ىلإ رظن نمو ءائوكلم هامس تافصلا راونأب ةمئاقلا تاذلا رارسأ

 ("'« ًثوربج هامس نيوكتلا ملاع لخدت مل يتلا ةيزتكلا لاح تناك يتلا ةيلزألا

 .؟1 ل5 كح : ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظناو ٠ : ص ممهلا ظاقيإ 230



 «دقنو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 هيفف «توكلملا ملاع نمو كلملا ملاع نم نوكم مهدنع ناسنإلاو :تلق
 الو «توكلم هانعمو هحورو «كلم هسحو هحبشف .يتوهال ءرجو يىرشب ءزج

 سحلل رهاظلا ملعب هناسل قطنف «نيملاع دهش دهش اذإف «فراعلا الإ كلذ دهشي

 يف ةررقم ةديقعلا هذهو «حورلاو ىنعملل نطابلا ناسلب قطنو «حبشلاو

 ملاعلا يف اًيشان ناسنإلا اهيأ هللا كلعج » :هَّللا ءطع نبا لاق «مهمالك
 كنأو «هتاقولخم نيب كردق ةلالج كملعيل ءهتوكلمو هكلم نيب ء«طسرتملا

 : كلذ حرش يف ةبيجع نبا لاق « هتانونكم فادصأ اهيلع ىوطت ةرهوج

 ملام هيف عمتجا «ناوكألا ةبخن هلعجو «ناسنإلا اذه هناحبس هَّللا مظع دق »

 ملاعو «ةداهشو بيغو «ةملظو رونو ءتوكلمو كلم هيف «هريغ يف عمتجي

 ناسنإلا اهيأ هَّللا كلعج دقف «ىنعمو سحو ؛«ةمكحو ةردقو «يلفسو يولع

 وأ «كتيناحور وهو هتوكلمو كتيرشب وهو هكلم نيب طسوتملا ملاعلا يف اًئشان

 اهيأ تسلف «حاورألا ملاع وهو هتوكلمو حابشألا ملاع وهو هكلم نيب لوقت

 نوكتف طقف ايتوكلم الو .«تادامجلاو مئاهبلاك نوكتف طقف اكلم ناسنالا

 ةدهاجملاب كتيزم رهظتل ,توكلمو كلم نم اًبكرم كلعج نكلو «ةكئالملاك
 تعتم مث «ةنامألا لمحل تمدقتو «ةفالخلاب تصصخ كلذلو .ةدهاشملاو

 : نيمسق ىلع سانلا مسقنا مث ؛ميركلا ههجو ىلإ رظنلاو ميعنلاب

 .مهتوكلم ىلع مهكلمو ؛مهتيناحور ىلع مهتيرشب تبلغ نم مهنمف
 «نايغلاو دوهشلا نم اوعنمو ؛ناوكألا ةملظ يف اوقبف «مهرون ىلع مهتملظو

 .نيملسملا ماوع مهو

 .مهتملظ ىلع مهرونو ءمهتيرشب ىلع مهتيناحور تبلغ نم مهنمو

 ةدهاجمب هيلإ نورئاسلا نوفراعلا صاوخلا مهو .مهكلم ىلع مهتوكلمو

 ."'"6 برحلا ناديم يف مهسوفن

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ ؟41-4١.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نكمي اال ةيقيقح يناعم نم قحتست امو دوجولا بتارم ةقيقحو :.تلق

 : ةبيجع نبا لاق «لامكلا نم مهلوقع تغلب امهم نيفراعلا ريغل اهكاردإ
 جراخ رمأ «فراعملا مولع يهو «توربجلا رارسأو توكلملا راونأ دوهشف

 : ضرافلا نبا لاق ؛لوقعلا كرادم نع

 .''"ةميلسلا لوقعلا تاياغ كرادم نع قدي ملع لقنلا ءارو مثف

 : ةيلذاشلا دنع ةفرعملا ةادأ -ه

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةيلذاشلا دنع ةفرعملا تاودأ مسقنت

 كردي لقعلاو ءتاوهشلا كردت سفنلاف ءرسلاو «حورلاو «لقعلاو «سفنلا

 كردي رسلاو «تادراولاو تايلجتلا كردت حورلاو «ةيعرشلا ماكحألا

 اوكراشو ؛حورلاو رسلاب اوصتخا مهنأ اومعزو «.تانكمتلاو تاقيقحتلا

 :ةبيجع نبا لاق «ةقيقحلا ملعب اوصتخا انه نمو ءماسقألا يقاب يف سانلا

 يماستلا فلتخت نكل ءدحاو ءيش رسلاو حورلاو لقعلاو سفنلا نأ ملعا»

 نم ناك امو «سفنلا هكردمف تاوهشلا كرادم نم ناك امف «كرادملا فالتخاب

 تايلجتلا كاردم نم ناك امو «لقعلا هكردمف ةيعرشلا ماكحألا كرادم

 هكردمف تانكمتلاو تاقيقحتلا كرادم نم ناك امو «حورلا هكردمف تادراولاو

 0 دحاو لحملاو ءرسلا

 :ةمألا هذه نم هب تو ةقيقحلا ملع عضو نم لوأ -

 ملع وه يذلا رهاظلا ملع وأ ةعيرشلا ملع نيب قيرفتلا ةعدب ترهظ
 ةنطابلا ةحراجلا ىلع وه يذلا نطابلا ملع وأ ةقيقحلا ملعو «ةرهاظلا حراوجلا

 .ىرخألا مولعلا نم اًئيقي رثكأ مهملع اولعجو لئاوألا ةيفوصلا دنع بلقلا وهو

 .ا1 : ص ةيهلالا تاحوتفلا 60

 .#4 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)



 « دقنو ضرع , ةيلذاشلا
 اًحلطصم مهسفنأل اوعضو نأ كلذ ىلع اونبو ءاهحورو ةعيرشلا ةرمث هولعجو

 .'''مهنع يقلتلاب الإ مهفلا قح دحأ اهمهفي ال ةنيعم اًرومرو ءاّصاخ

 بأ نب يلع هثرو مث هلك يبنلا وه ملعلا اذه عضو نم لوأ نأ اوعداو

 نم لسلست مث «هرهشا يذلا وهو «يرصبلا نسحلا هذخأ هنمو هو بلاط

 امأو » : ةبيجع نبا لاق «ىلذاشلا نسحلا ىبأ ىلإ لصو ىتح بطق ىلإ بطق

 ةككقا ليربج لزنف «ماهلإلاو يحولاب هل ِهَّللا هملع ِِكَي يبنلا وهف ملعلا اذه عضاو

 «ضعب نود اًضعب اهب صخف «ةقيقحلاب اًيناث لزن تررقت املف «ةعيرشلاب اّلوأ
 نسحلا هنع هذخأو ءههجو هَّللا مرك ىلع انديس هرهظأو هيف ملكت نم لوأو

 نسحلاو ْهَيْفإَو يلع دوجو ىلع مهصرح رس انل نيبي اذهو :تلق 7( يرصبلا

 يتلاو ٍةِلَع يبنلا ىلإ ةقيرطلا خيش * نم ةلصتملا دنسلا ةلسلس يف يرصبلا

 .هتقيرط خيش ىلإ ةلسلس هل نوكي نأ ديرم لك صرحي

 رهظيو » :هلوق يف ةقيقحلا ملعب نطابلا ملع ةيمست ةلع يطويسلا نيب دق

 يف ةقيحلا غفل نم اخ ةقيثحلا ماع مهملع اومس اهنإ نأشلا اذه لهآ نأ يب

 ؟تحبصأ فيك » : ةقلَص ةثراحل لَو يبنلا لوق ىلإ ريشي وهو "”« ثيدحلا اذه

 ؟كناميإ ةقيقح امف في لوق لكل نإ :لاقف .اقح انمؤم تحيبصأ :لاقف

 0 .. ايندلا نع ىسفن تفزع : لاف

 ءزجلا «نورشعلاو سماخللا دلجملا «بادآلا ةيلك ةلجم نمض ءرصم ىف ةيفوصلا قرطلا )١(

 ظ . .09-ه: يناثلا

 .550 :ص ممهلا ظاقيإ ()

 ."9:ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (9)

 هفنصم يف قازرلا دبعو 27١571 :ح هفنصم يف ةبيش يبأ نبا :هجرخأ :فيعض ثيدحلا (5)

 :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو ٠٠١54٠0 :ح :ناميالا بعش ىف ىقهيبلاو 23507114 :ح

 - لاقو «هنع فشكلا ىلإ | جاتحي نم هيفو ةعيهل نبا هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور : 0



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :هلوق يف يلذاشلا نسحلا وبأ ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش كلذ ىلإ هقبس دقو

 نم اهل فشكناو اهنم حضتا امو بولقلاب ةمئاقلا يناعملا يه قئاقحلا »

 اهليلدو «تاعاطلاو ربلا ىلإ اولصو اهب تاماركو هللا نم حنم يهو «بويغلا

 لوق لكل نإ :لاقف ءانمؤم تحبصأ :لاق ؟تحبصأ فيك :ةثراحل هلوق

 .)0.. ؟كناميإ ةقيقح امف «ةقيقح

 : ةقيقحلا ملع نم مهنكمت -/

 ةقيقحلا ملع ةفرعم يف لامكلا غولبب مهرخافتو مهلاوقأ درسن انبهذ ول

 :مهل لوق لكو «ةقرو لك اهنم ولخت داكت الف ءاًميظع اًعلبم تغلبل
 هذه تزاتما اذهلو ء«يحولا نم ةقيقر مهل ةيلذاشلا ١ :ليزيغم نبا لاق

 حتتفلاو «بيرقلا ذخأملاو «بيرغلا برشملاب ةيفوصلا نيب ةفئاطلا
 ,226 بيجعلا

 لاق :ملعلا اذه يف مهدنع ةريبكلا ةناكملا هلف يلذاشلا نسحلا وبأ امأف

 نم ىهبأ قئاقحلا ملع يف سلجم ضرألا هجو ىلع ام :يل ليق » :يلذاشلا

 «باجعلا بجعلاب قيرطلا اذه يف ءاج ) : هَّللا ءاطع نبا لاقو "700 كسلجم

 سابعلا يبأ نع هللا ءاطع نبا لاقو ل بانطالا ةقيقحلا ملع نم عرشو

 ءاهاحض سمشو ءاهاحر بطقف رارسألاو «فراعملا مولع امأو  :يسرملا

 اذه : ىقهيبلا لاق ءادج فيعض رافصلا ةيطع نب فسوي : ١7/6 /7 : ةباصإلا ىف ظفاحلا -

 :نازيملا ىف ىبهذلا لاقو .ةثئراح ةرم و ثراحلا :ةرم لاقف فسوي هيف طبخ دق و ركنم

 اذه ركذو هريك انم نمو ؛هفعض ىلع عمجم رافصلا يرصبلا ةيطع نب فسوي :: 4

 .ثيدحلا

 ./ه :ص ةيلعلا رخافملاو ١5١« :ص رارسألا ةرد ()

 .7١5؟ :ص ةرهازلا بكاوكلا (؟)

 ١78. :ص رارسألا ةردو ١١5« :ص نئنملا فئاطل (0)

 ١١. : ص ننملا فئاطل ()



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 وبأ لاقو «''”« هللا بيغ الإ هنطو سيل نم مالك اذه :همالك تعمس اذإ لوقت

 ملعلا اذه يف ملكتي دحأ ضرألا هجو ىلع مويلا ملعأ ال :يسرملا سابعلا

 ."7( ىريغ

 ىتح مهلاوقأ عبتت نم دب الف ينطابلا ملعلا اذه ةقيقح فرعن نأ اندرأ اذإ

 ضعب هذهو «ةريطخلا ةديقعلا هذه حضوت يتلا ملاعملا مهأ اهنم صلختسن

 : ةديقعلا كلت ملاعم

 : بيغلاو

 :وه نوزخملا ملعلا » : هلوق يف ةقيقحلا ملع نيدايم ةبيجع نبا حضوأ دقو

 لاني ال «بويغلا مالع ةرضح نم بولقلا ىلع ضيفي يذلا ؛بوهوملا ملعلا
 ةرضح نم يطعي امنإو «باتك الو رتفد نم ذخؤي الو .باستكا الو ةليحب

 رارسأ يهو...لاونلاو لضفلا ضحمب وأ «لاجرلا ةبحص ةمكح عم لامكلا

 اذإف «هئايلوأ صاوخ الإ ايلع علطي ملو ؛هقلخ نع هّللا اهافخأ يتلا :ةيبوبرلا

 .مهءامد اوحابأ امبرو «مهيلع اودر اهلهأ ريغ عم اهب اوقطن
 ىلع عالطالا اهنمو «تابيغملا بئاجعو ءردقلا رارسأ ىلع عالطالا اهنمو

 مكحلا ررد نم مهراكفأ جئاتنب نوجرختسيف ؛«موهفلا نزاخمو .مولعلا حتافم

 ."7( لوقعلا هلمح نع زجعتو «نسلألا هنع لكت ام ملعلا تيقاويو

 مولعلا رارسأ ىلع علطي هب » :نيدايملا كلت ركذ يف ليزيغم نبا لاقو

 )١( :ص نئملا فئاطل ١59.

 ص ننملا فئاطل (؟) : ١7١80.

 ) )9ص ممهلا ظاقيإ :  26٠٠ص ةيهلالا تاحوتفلا رظناو : ”77/7.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 مولعلل اًنطاب هنوكل «تايصحملا فيلكتلا مكح فراعم ىلعو «تايعرشلا
 ,''76 تارهاظلا

 :'"”بهولاب لانت امنإو .بسكلاب لانت ال قئاقحلا مولع (؟)

 ال ننم يه لب «ةءارقلاو بلطلا قيرطب لانت ال قئاقحلا مولع نأ اومعز

 مهل سيل نوفراعلا ١ :صاوخلا يلع لاق ءيبهولا فشكلا قيرط نعالإ لصحت

 اندارمو ءركفلاو مهفلا ال ,قوذلاو فشكلاب الإ هريغ وأ مهبر مالك مهف ىلإ ةلآ

 فشكلا ال «عورلاب ثفنلاب لصاحلا «فراعملاو مولعلا فشك وه فشكلا اذهب

 ." «لاوحألا بابرأ نيب سحلا يف دوهعملا
 : '*'ةيفوصلا نم صاوخلا اهب صتخا رارسأ قئاقحلا مولع ()

 رئاس علطي مل ءهقلخ صاوخل ىلاعت هَّللا نم رس مولعلا هذه نأ اومعز

 ةماع زجعي ام هرارسأ نم مهلمح ...اًدابع هّلل نإ » : يسرملا لاق ءاهيلع قلخلا

 ءاملع الإ اهملعي ال مولع هذهف » :افو دمحم لاقو «'*”«هعامس نع ءايلوألا

 ال يذلا بيغلا بهايغ نم تزرب «فورحلا هيلع لدت الو ...فوقولاو ريسلا .

 : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو « '"”« ريغلا هب رعشي

 "”رصحلاو بسكلاو ماهوألا نع تماست اًيهاوم الإ فشكلا مولع تسيلو

 )٠١( :ص ةرهازلا بكاوكلا ؟١.

 ةرشعلا ةلئسألاو :2١١4 ص ةيدهلا روشبو 2755 2757” : ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا (؟)

 .08: ص

 .8 :صاوغلا ررد (9*)

 ةيدهلا روشبو 245 ةرشعلا ةلئسألاو 2١15١ :ص مكحلا ىلع قورز حرش :رظنا (4)

 .181: ص

 8١. :ص نئنملا فئاطل (5)

 .7 145 :ص ةرهازلا بكاوككلا (5)

 .197 :ص ةرهازلا بكاوكلا 620



 .هئايلوأ ءانمأ ىلإ اهيدبي هللا رارسأ يه : مهضعب لاق » : ةبيجع نبا لاقو

 اهيلع علطي مل يتلا رارسألا نم يهو «ةسارد الو عامس ريغ نم ءالبنلا تاداسو

 فيرعت يف ليزيغم نبا لقنو « '"اهوركنأ ماوعلا اهعمس اذإف «صاوخلا الإ

 هئايقتأ تاداسو «هئايلوأ ءانمأ ىلإ اهذبن ىلاعت هللا رارسأ يه » : يندللا ملعلا

 الإ اهيلع علطي مل يتلا رارسألا نم يهو «ةسارد الو عامس ريغ نم ءالبنلا
 .©7( صاوخلا

 : اهلهأ ريغ نع رارسألا هذه متك بوجو (4)

 كلذك يهو اولاق هقلخ صاوخل هللا نم رارسأ مولعلا هذه نأب مهلوق عمو

 :يلذاشلا ءاعد نمو «'”عابتألا صاوخ الإ اهعمسي الأ بجي ايندلا يف

 هللا ءاطع نبا دعو « 0 رايخألا ىلع اهنامتكو «رارسألاب ةطاحالا كلأسنو»

 متك ىلع رباكألا ربصو» :لاقف ربصلا تاماقم ىلعأ نم رارسألا متك

 الإ رسلا ملعو ةقيقحلا يف نوملكتي ال اوناكف » :ةبيجع نبا لاقو «'””« رارسألا

 ةيبوبرلا رس ىلع مهنم ةريغ :باوبألا اودس امبرو «لاخ عضوم يف «هلهأ عم
 ناك دقو ءرمحألا تيربكلا نم زعأ مهدنع ىهو١ :اضيأ لاقو 10( لذتسي نأ

 ىطعأ اوأر اذإ ىتح ءاّريثك الو اليلق اهنم هل نورهظي الف نينس مهمدخي لجرلا

 ."76 ةيفخ ةراشإ هيلإ اوراشأ ةيلكلاب هحور لذبو هسلفو هسفن

 )١( :ص ةيهلالا تاحوتفلا ١18.

 ةيسودقلا تاحفنلاو « ١8 :: ص ةيهلاإلا تاحوتفلا :رظناو «5560 : ص ةرهازلا بكاوكلا (؟)

 ,5 :١ ص

 .40-45 :ص رارسألا ةرد :رظنا (9)

 .0 :ص رارسألاةرد (4)

 ,.155 :ص نئملا فئاطل (0)

 ٠١. :ص ةيهلإلا تاحوتفلا ()
 ,"؟6 :ص ممهلا ظاقيإ 60



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'”ءاملعلا لضفأ اهباحصأو مولعلا لضفأ قئاقحلا مولع (5)

 :لوقعلا هنع زجعت امب يتأت قئاقحلا مولع (5)

 هعست ام الإ هئايلوأل هللا بهي ال نأ بجي نيأ نمف » : هَّللا ءاطع نبا لاق

 يسرملا هذيملتو يلذاشلا فيلأت مدع ةلع نأ اوركذ كلذلو «''”«دابعلا لوقع

 "70 قلخلا لوقع اهلمحتت ال يهو «قيقحت مولع ةفئاطلا هذه مولع نأ » :اّبتك

 وهو ...هتلقن ام اذه ١ :لاق هخويش دحأ مالك لقن امل ينارعشلا نأ كلذ لاثمو

 حلصي ال رصعلا خياشم بلاغ نأ نظأو «نافرعلا ماقم هغولبب درفم بيرغ ناسل

 اًدحأ نآلا فرعأ امو .هخيش مالك مهفي نأ ذيملتلا طرش نأل «هل اًذيملت نوكي نأ

 6 مالكلا اذه مهفي مهنم

 : هراكنإ ىلإ عراستنتو «سوفنلا هجمت نأ قئاقحلا لهأ مالك ةمالع (0)

 راص نافرعلا صئاصخب صوصخملا درفنا اذإ ١ : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق

 قطن اذإ فراعلا ١ :يضارلا ةمالس لاقو «'“*”«ناوكألا يف هلهأ نيب اًبيرغ

 نإف مهسوفن اهتجمف مهلوقع قوف نم تءاجو «اهنوقيطي ال نم نيب فراوعلاب
 مهحرف ببس ملعن اذهلو : تلق «'"'« لوقعلا هجمت نأ يندللا ملعلا ةمالع نم

 .؟ةقيقحلا ملع ىلإ مهلوصو ليلد كلذ نأل ءاملعلا نم مهيلع راكنإلا لوصحب

 نم دراولاب ةدودحم يهف عئارشلا مولع فالخب اهل دح ال قئاقحلا مولع ()
 : عرشلا

 : ىأر ةعيرشلا ءاملع نم اًملاع نأ يلذاشلا يمشاهلا دمحم ةريس يف ءاج

 .اًبيرق ةلضافملا يف لقتسم ثحبم هل يتأيسو 275575 : ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا )١(

 .00 :ص ننملا فئاطل ()

 0١. :ص نئملا فئاطل (9)

 .ل" :ص صاوغلا ررد (4)

 2 .57 :ص قارشإلا مكح نيئاوق (5)

 .١5:ص ةيدماح ظعاوم (5)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 «نالف اي لاعت :ديرملل ملاعلا لاقف يمشاهلا ىلإ نومتني نيذلا نيديرملا دحأ »

 دح ال اًملع وأ اًدودحم اًملع ينملعت نأ ديرتأ :ديرملا هل لاقف .ملعلا كملعنل

 ديرأ ال اذإ :هل لاقف هل دح ال اًملع ملعن نأ انل نيأ نم يخأ اي :هل لاقف ؟هل

 ."7(اًدودحم اًملع

 : مهبتك نم سيلو .فوصتلا خويش رودص نم لقتنت قئاقحلا مولع (9)
 ءانتعا هل يرجنألا ةبيجع نب دمحأ سابعلا ابأ نإ :يواقردلا يبرعلا لاق

 ةالصلا ىلع حرش هلو «ةيئاطعلا مكحلا ىرحأف ؛فوصتلا بتك ةعلاطمب
 ةياغ يف اهعم فقو نمل اًضيأ يهف نسحلا ةياغ يف تناك نإو يهف ...ةيشيشملا

 لقنو ''”«رودصلا نم ىقلتت امنإو ءروطسلا نم ىقلتت ال رارسألا ذإ .حبقلا

 صم صم » :لاقف هناسل جرخأ امدنع هخويش دحأ ةصق يواقردلا يبرعلا

 ."0(برغلاو قرشلا كانيطعأ دقف رس» :لاق مث « صم

 :نامز لك يف ملعلا اذه يف ملكتي نم ةردن )١(

 نم دجوي داكي ال هنأ الإ ةعيرشلا ملع ىلع هليضفتو هتيمهأب مهلوق عمف
 نمز يف ملعلا اذه باحصأ نم نانثا ناك ام هَّللاو » :يسرملا لاق ءهب ملكتي

 نم دجوي نأ ركنأ يواقردلا يبرعلا نإ ىتح «'*”دحاو نع دحاو الإ طق دحاو

 ."”ال : ليقو «نينثا وأ دحاو الإ ملعلا اذه باحصأ نم دحأ برغملا ىلإ سنوت

 : رهاظلا ملع كرتو سفنلا دئاوع قرخب لصحي ةقيقحلا ملع (1)

 ال ةينابر بهاوم اهنأ مهلوق عم ةقيقحلا ملع لوصحل اًبابسأ ةيلذاشلا عضو

 )١( ص ىمشاهلا دمحم ةمجرت :”17 7.

 ) )5:صص ةيدهلا روشب 110

 )( :ص ةرهازلا بكاوكلا 7754.

 ):( :ص ننئنملا فئاطل 175.

 .44 :ص ةيدهلا روشي :رظنا (©)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بأيلا

 لاق «هنم لاستغالاو رهاظلا ملعلا كرت :بابسألا كلت نمو «بلطب كردت

 يلمعو يملع نم تلستغا ينإ مهللا ١ : شيشم نبا هخيش يقل نيح ةيلذاشلا

 يبرعلا لاق «« خيشلا اذه دي ىلع ىلع دري ام الإ المع الو اًملع فرعأ ال ىتح

 ةقيقحلا ملع ليصحتل قيرط ال ذإ «هدعب ىتأ نمل ةنس كلذ ناكو » : يواقردلا

 يبرعلا لاق «سفنلا دئاوع قرخ :اضيأ بابسألا نمو 07( كلذ نم الإ

 اميفو ىضم اميف يناعملا يف قارغتسالا نم ءارقفلا عنم ام هّللاو ١ :يواقردلا

 ."7« اًمئاد سانلاب يسأتلاو ءامئاد عبشلاو ءامئاد مالكلا الإ يتأي

 : ةرابعلا ةعيرشلا لهأ ةغلو .ةراشإلا ةقيقحلا لهأ ةغل

 ةيبرعلا ةغللا يف ةفورعملا يناعملاب ريبعتلا نأ ةيفوصلا قرطلا خويش رقأ

 ةينافرعلا قئاقحلاو ةينادجولا يناعملا نع ةرابعلاب مهدنع ىمسي ام يهو

 نأ ىلع اوصنو «"'””ةراشالا الإ ةرابعلا نع اولدع كلذلو اهلهأ دنع !ًدج ةرسعتم

 ةيفوصلا ناك املو» ن7 ةعيرشلا ءاملعل ةرابعلاو «نطابلا ءاملعل ةراشإلا

 حراوجلا ملع وه يذلا رهاظلا ملع وأ ةعيرشلا ملع نيب اوقرف دق لئاوألا

 وهو ةنطابلا ةحراجلا ىلع وه يذلا نطابلا ملع وأ ةقيقحلا ملعو «ةرهاظلا

 ةعيرشلا ةرمث هولعجو «ىرخألا مولعلا نم اًئيقي رثكأ مهملع اولعجو ؛بلقلا
 دحأ اهمهفي ال ةنيعم اًرومرو ءاّصاخ اًحلطصم مهسفنأل اوعضو دقف ءاهحورو

 ."«مهنع يقلتلاب الإ مهفلا قح

 ) )1١:ص ةيدهلا روشب 95-/!8.

 ملع لوصحل اًببس ةلزعلا دع دقف 95 : ص رارسألا ةرد :رظناو ١19« : ص ةيدهلا روشب (؟)

 .ةقيقحلا

 ."00 :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظناأ (*)

 ١7١. :ص ةرهازلا بكاوكلا (4)

 ءزجلا «.نورشعلاو سماخلا دلجملا ؛بادآلا ةيلك ةلجم نمض هرصم يف ةيفوصلا قرطلا (5)

 .0/8-09 : ىناثلا



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا

 الو «يناعملا لهأ ةبحصب الإ كردي ال يناعملا ملاع نأ » : ةبيجع نبا لاق

 هل مهس الف ةراشإلا مهفي مل نمف «ةراشإلاب هيلع زمري امنإو «ةرابعلاب ىدؤي
 : لاقو كلذ نع رذتعا ةينطابلا مهريسافت ضعب ةبيجع نبا ركذ املو «''”6 هيف

 اهقوذي امنإو ءرهاظلا لهأ اهملسي ال تاراشإو تازاغلإ اهلك رومألا هذهو»

 ةرابع راص اذإف «ةراشإ هلك انملع :اولاق دقو ءاهب مهنيب نوزغليو «نطابلا لهأ

 ءرارسألاو حاورألا ىلع قرشت تافوشك يه امنإ رومألا هذه نأ مث «يفخ

 عقي ىتح «رونلا موديو «قورشلا لصتي مث «علاوط مث «عماول مث حئاول نوكت
 20( ةيكمتلاو خوسرلا

 لمكألا وه ناك ةرابعلل لزن نإف «ةراشإلاب هناسل بلاغ مهدنع فراعلاو

 لزني دقو «ةيبيغلا قئاقحلا مولعو رارسألا نع هثيدح دنع ةراشإلاب هناسلف ءاضيأ

 مهو .فراعملاو مولعلا نم رارسألا ىوس امع ربعي نأ دارأ اذإ ريبعتلا ناسل ىلإ

 ظاعولا الو ءاملعلا ال ءهيف مهنم لمكأ دحأ نكي مل ريبعتلا ناسل ىلإ اولزنت اذإ

 ."”دابعلا الو داهزلا الو

 ١- ةقيقحلا ملع يف فيلأتلا :

 ةساملا سانلا ةجاحو ةعيرشلا ملع ىلع هلضفو مهدنع ملعلا اذه ةسادق عم.

 نم ةصاخلل الإ هب حوبلاو هيلع عالطالا زوجي ال اًرس هوربتعا مهنإ الإ ءهل
 يف هللا ءاطع نبا عرش املو هيف بتكلا فيلأت نم نوزرحتي كلذلو «مهيديرم

 يسرملا سابعلا يبأ هخيش مالك هيف عمج ثيح «نئملا فئاطل باتك فيلأت
 هل سانلا مهف مدعل يلذاشلا مالك نم اًريثك بنجت يلذاشلا نسحلا يبأ هخيشو

 )١( ص ةيهلإلا تاحوتفلا : ١5" 27ص اًضيأ تاحوتفلا رظناو : 777.

 ):'( .5ا/ :ص ةيهلالا تاحوتفلا

 ( 6:ص ممهلا ظاقيإ 897١-878؟,



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : تلق «'"« هتابثإ نكمي هترضحتسا ءيش لك الو » : هباتك ةمدقم ىف لاق اذلو

 ريسي ءزج ىلع الإ تأت مل ةيفوصلا نم ةقيقحلا ملع يف ةفلؤملا بتكلا عيمجو
 سابعلا وبأ لاق «نيفراعلا بولق يف رارسأ وهف يقابلا امأو «ةقيقحلا ملع نم

 ."'« قيقحتلا رحب لحاوس نم عومد تاربع موقلا بتك يف ام عيمج » :يسرملا
 ءاملع نإ ) :لاقف «نيمسق ة ىلإ ملعلا اذه يف مهتافنصم ليزيغم نبا مسقو

 يك نوعنصي ةرات مكحلاو فراعملاو قئاقحلا ىلع هّلا مهعلطأ نيذلا نطابلا

 يلازغلا تافنصمك «نطابلاو رهاظلا لهأ اهب عفتنيل «نأشلا اذه يف ةحضاو

 «مالعألا نم مهريغو يردنكسلا هللا ءهطع نب نيدلا جات خيشلاو يريشقلاو
 ءاملع نم دحأل زوجي ال ثيحب «نطابلا لهأ الإ اهمهفي ال اّيتك نوفنصي ةراتو

 ال يتلا ةلفقملا زومرلاو تالاكشإلا نم اهترابع رهاظ يف امل اهيف رظنلا رهاظلا

 0( هلاثمأو يبرع نب نيدلا ييحم تافنصمك كلذو هّللاب ءاملعلا الإ اهحتفي

 ١- ةقيقحلا ملع لهج نم ىلع مهدنع بجاولا :

 نيد ىلع بيرغلا ةقيقحلا ملع دوجو تابثإب ةيلذاشلا خويش فتكي مل
 مدعو ميلستلاب نيبذكملاو نيقدصملا نم هلهج نم ىلع اوبجوأ لب مالسإلا

 قحألاف «ةعيرشلا هركنت ام دجو ولو «ءادتبا مهيف نظلا نسحي نأو «ضارتعالا

 نظلا ناسحإ ميدقت بوجو ةلعو ءعرشلا بانج سيلو خيشلا بانج ةيانعلاب

 ةيرفكلا تاحطشلا هذه نم نوحشم مهخويش مالك نأ راكنإلاب ةردابملا ةمرحو

 انقيرط لهأ بتك » :ليزيغم نبا لاق «ةقيقحلا ملع مهف نم الإ مهفت ال يتلا

 رهاوظلا لهأو «؛هراكنإب راكنالا لهأ اهيلع طلستيو ءرارسألا هذه نم ةنوحشم

 ) )1١:ص ننملا فئاطل 05.

 ص ننملا فئاطل (25؟) : 0١.

 ) )0:ص ةرهازلا بكاوكلا 140.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا هلك

 نع مهيف نوعقيف مالكلا تاللامتحا لوأب

 ناسللاب مهيلع ضارتعالا ةمرح يفكيف رهاظلا ءاملع نم مهريغ امأ .بلقلا وأ

 مهنإف «ةعيرشلا ءاملع عم مكناسل ظفحب مكيلع» :صاوخلا يلع لاق ءطقف

 ىلع راكنإلا نم مكبولق ظفحب مكيلعو «تافصلاو ءامسألا تارضحل نوباوب

 ىلع داقتنالاو مكايإو «تاذلا تارضحل نوباوب مهنإف .ءايلوألا نم دحأ

 ةددجتم ةقلطم ءايلوألا دئاقع نإف «نيملكتملا لاوقأ نم هومتملع امب مهدئاقع

 ."”« ةيهلإلا نوئشلل مهتدهاشم بسحب تقو لك يف

 امل ليوأتلا بوجو ىف ءايبنألا مالك فاصم يف مهئايلوأ مالك اولعجو
 عقي ام ءاملعلا لوؤت مل مل ١ :صاوخلا يلع هخيش ينارعشلا لأس دقف «لكشأ

 نأ عم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل اهولوأ امك ظافلألا نم ءايلوألا رباكأ نم

 ليوأتلاب قحأ ءايلوألا ناكل فاصنإ مث ول ١ :صاوخلا ىلع لاقف ؟دحاو رحبلا

 لقأ رصع لك يف مث ام نكلو «نايبلاو ةحاصفلا يف عراشلا ةبترم نع مهروصقل

 ."7( فاصنالا نم

 ١- ركنمو ملسمو دقتعم : قيقحتلا لهأ مالك هاجت سانلا ماسقأ :

 نع تاحطشو تاراشإ نم هنوعمسي ام هاجت سانلا ماسقأ نع مهثيدح دنع

 : ماسقأ هن االث ىلإ مهنومسقي مهخ ويش

 لب «هناسلب الو هبلقب ضرتعي الو «مهنع دري ام لكب قدصيو رقي :دقتعم

 بهاوملا وبأ لاق .بذكم وأ ملسم نيب وهف اهمهفي ملو مولعلا كلت لهج نم

 .767 :ص ةرهازلا بكاوكلا )١(
 .6 5 :ص صاوغلا :ص رارسألاةرد (*)

 .8:ص رردلاو رهاوجلا 69



 لكلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دجي مل ام ركنأ نم «رارسألا نم همهفت مل امل راكنإلا نم رذحلا » : يلذاشلا

 ميلستلا عم داقتعالا «ريونتلا دقاف وهف ريكنلا ريثك هتيأر نم ءدجو ام ةكرب مرح

 ميلستلاف دب الو ناك نإو ءرانلا نم ملسي نأ لق راكنإلا بحاص ؛ميقتسم طارص

 ."'"( منغأ داقتعالا نكل «ملسأ

 .ملسم وأ دقتعم :لوألا مسقلا :نيمسق ىلع ةقيقحلا يف مهدنع سانلاف

 هيلع بجاولاف :ملسملا وأ دقتعملا امأف ,ءبذكمو ركنم :يناثلا مسقلاو

 لهأ نم وهف كلذ ىلع لصح نمو «ناسللاو بلقلاب ضارتعالا مدعو ميلستلا

 ظ ."ةيالولاو «ةداعسلا

 بحص نيحلاصلا ضعب ةيردنكسإلا يف ناك ١ :رمسألا نيدلا نيكم لاق

 «تاقرخملاو ةليلجلا مولعلا نم هنم هعمس ام هيلع رثك مث «نسحلا ابأ خيشلا

 انأو يلايللا نم ةليل اذإف «نسحلا يبأ خيشلا نع عطقنف ءهلقع كلذ عسي ملف

 هل باجتسي نأ دارأ نإف ءتاوعد تسب تقولا اذه يف اناعد اًنالف نأ عمسأ

 ." "6 يلذاشلا نسحلا ابأ خيشلا لاويلف

 ال موقلا ءالؤهو ...مهل موقلا لاوحأ ميلست بجاولاو ١ :يطويسلا لاقو

 هللا لهأ مهو ءافصلا ضحمو «نطابلا الإ مهعم ديفي الو «رهاوظلاب نولماعي
 ,04)( هتصاخو

 يف باقعلا عاونأ دشأ هيلع اولزنأ دقف : قئاقحلا هذهب ركنملاو بذكملا امأو
 قلخلا رئاس ىلع بعصي رارسأو زاغلأ مهنيد نأب اوفتكي مل مهف :ةرخآلاو ايندلا

 كالهلل ضرعم هنأ هبلقب اهيلع ضرتعا وأ اهدقتنا نم لك نأ اوعدا ىتح ءاهمهف

 .88 :ص قارشالا مكح نيناوق 0(

 ١15١. :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا (؟)

 ١١7. :ص ننئملا فئاطل (0*)

 .77 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دبيأت (5)



 « دقنو صرع » ةدلذاشلا ةليقلا

 ءايلوألا تامارك ركنأ نمو) : هّللا ءاطع نبا لاق «ةمتاخلا ءوسو ليولاو

 ءوس هيهذم اذه نم ىلع ىشحيو هيلع درت ةيلقعلاو ةيلقنلا لئالدلاف

 عم ينعي -مهعم لعق نم ) : : هلوق يبرع نبا نع ليزيغم نبا لقنو «''"« ةمتاخلا

 رون ِهَّللا عزن هب نوققحتي امم ءيش يف مهفلاخو - ةيفوصلا لهأ نم ةقيقحلا لهأ

 ."'"« هبلق نم ناميالا
 : ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب عمجلا بوجو -1

 يتلا ةيلذاشلا خويش نع ةدراولا صوصنلاب مهريغو ةيفوصلا نم ريثك رتغي
 «ضراعتلا دنع قئاقحلا مولع ىلع امهميدقتو «ةنسلاو باتكلا ميظعت اهرهاظ

 .ةيلمعلاو ةيدقعلا تافلاخملاو عدبلا نم ةيلذاشلا ءاقن يف فاك كلذ نولعجيو

 لاق :ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب عمجلا بجوت يتلا صوصنلا كلذ يف نودرويو

 ةنسلاو باتكلاب لمعاف ةنسلاو باتكلا حيحصلا كفشك ضراع اذإ :  يلذاشلا

 «ةنسلاو باتكلا يف ةمصعلا يل نمض ىلاعت هللا نأ كسفنل لقو ءفشكلا عدو

 ."7”: ماهلالاو فشكلا بناج يف يل اهنمضي ملو
 ةقيقح نيب اهلهأ ريسي اذكه اهلج ةيلذاشلا ةقيرطلاو :١ ةبيجع نبا لاقو

 نأ موق معزو » :اجن ىفطصم لاقو «' 56 لادتعالاو نيكمتلا عقي ىتح ةعيرشو

 الوصوو ًالامك كلذ اونظو .دودحلا اوزواجتف «ةعيرشلا عابتا نع ينغت ةقيقحلا

 ."7( ةلطاب يهف ةعيرشلا فلاخت ةقيقح ةقيقح لك نأل ءاولضأو اولضف

 )١( :ص ننملا فئاطل ٠١5.

 :ص ةرهازلا بكاوكلا (؟) 107.

 ) )9:ص ممهلا ظاقيإ 7258.

 ) )4:ص ممهلا ظاقيإ 40١.

 ) )4ص رارسألا فشك :58.



 هليل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :ةعيرشلاو ةقيقحلا ىلع مهتلدأ -5

 : نآرقلا نم مهتلدأ

 نإ : ةبيجع نبا لاق :ةقْفَكتا رضخلا عم لفكا ىسوم ةصقب لالدتسالا-١

 وه يذلا ةعيرشلا ملع الإ سيل اولاقو «نطابلا ملع اوركنأ ماوعلا نم ةعامج

 مهيلع دري :انلق «ةنس الو باتك هب لزني ملف نطابلا ملع امأو ,رهاظلا ملعلا

 ْنَم اًدَبَع اًدجوف# : مالسلا امهيلع رضخلا عم ىسوم انديس ةيضق يف ىلاعت هلوقب
 (22١7 ع460:فهكلا ةروس] اَمْلِع د نم ُهَيَمَلَعو اِدنِع ْنَم ٌةَمْحَب ُهَتلاَ ائدابع

 يذلاو «تايآلا هذهل هحرش يف ِك يبنلا نع ”'”بعك نب يبأ ثيدحب اولدتساو
 ملع نم ملع ىلع ينإ «ىسوم اي :ةلكا ىسومل كلا رضخلا لوق نم هيف ءاج
 نأ يل يغبني ال هللا كملع ملع ىلع تنأو «هملعت نأ كل يغبني ال هينملع هللا
 يغبني الف «رهاظلا ملع يفاني قئاقحلا ملع نأ ىلع ليلد اذهو :اولاق "'"« هملعأ

 نأ ةقيقحلاب ملاعلل يغبني الو «يفانتلل قئاقحلا ملعي نأ رهاظلاب مكاحلا ملاعلل

 .'*”ةقيقحلا نم هدنع ام يفاني ناك اذإ هب اًقلكم سيل يذلا رهاظلا ملعلا ملعي

 : يلولل تباثلا ينابرلا ماهلإلاو يحولا نم ةرداص اهنأ -؟

 ؛ءايبنألا ىلع يحولا لوزن تابثإ يف تءاج ىتلا تايآلاب ةيلذاشلا تلدتسا

 ةقيقحلا :اولاقو «ءايلوألا ىلع لزنت كلذكف ءايبنألا ىلع تلزن امك اهنأ اومعزو

 اهلوبق بجيف «ةيفوصلا ءايلوأ ىلإ هب ىحوي يذلا يحولا نم يهو يندل ملع

 .77 :ص ةيهلاإلا تاحوتفلا ()

 اًردب دهش «ةيناثلا ةبقعلا باحصأ نم يراصنألا راجنلا ديبع نب سيق نب بعك نب يبأ :وه (؟)

 فلتخا «ةْكَي يبنلل بتك نم لوأ وهو «نيملسملا ديس هيمسي رمع ناكو ءاهلك دهاشملاو
 /١ريسلا :رظنا .كلذ ريغ : ليقو «(ه17)ةنس : ليقو ء(ه59١) ةنس :ليق ءهتوم ةنس ىف

 .١/1517:باعيتسالاو قلك رف

 .١٠778:ح ملسمو 2١١7 :ح يراخبلا هجرخأ ()

 ١١". :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا (5)



 دقئو ضرع » ةيلذاشلا «
٠ ١.+ 

 ىلع فارشإلا مهل ءايلوألا نإ :صاوخلا يلع لاق ؛ءايبنألا نم تلبق امك

 مهل فشكت تاحفن ةرضحلا كلت نم مهبولق ىلع بهت امبرف «يحولا تارضح
 امك «ناميإلاب تاحفنلا كلت لوبق بدألا نم نوكيف «ةيهلإلا رومألا قئاقح نع

 .يحولا نم ةقيقر مهل ةيلذاشلا » : ليزيغم نبا لاقو ك7( ءايبنألا نم تلبق

 «بيرقلا ذخأملاو «بيرغلا برشملاب ةيفوصلا نيب ةفئاطلا هذه تزاتما اذهلو

 يحو : ماسقأ ةعبرأ ىلع يحولا ١ :ةبيجع نبا لاقو 20( بيجعلا حتفلاو

 316 ماهلإلا يحو مهل ءايلوألا تكراشف ماكحأ يحوو مالعإ يحوو ماهلإو

 :ةنسلا نم مهتلدأ

 هذه بلغأو «ةقيقحلا ملع تابثإل ةريثك ثيداحأب ةيلذاشلا ةقيرطلا تلدتسا

 ' يهف ةحيحصلا ثيداحألا امأ ؛كلذب مهفارتعا عم ةفيعض ةلدألا

 ةعيرشلا نأ اومعز «'؟7« ءايينألا ةثرو ءاملعلا ١ :ثيدح :لوألا ثيدحلا

 عضت نأ ةقيرط لك تدهتجا كلذلو لِي لوسرلا تاميلعت نم ناعبني ةقيقحلاو

 : "وكي لوسرلا ىلإ امئاد لصت باطقألا نم ةلسلس اهل
 نإو «فراعملا بابرأ للاب ءاملعلا ىلإ انه ةراشإلا » :ليزيغم نبا لاق

 ىلع ةوبنلا نم ةثارولا نأل ءرهاظلا بابرأ هللا ماكحأب ءاملعلل ةرابعلا تناك

 مولعلا اوثرو ةعيرشلا لهأف «ةنطاب نوكت نأ امإو «ةرهاظ نوكت نأ امإ : نيمسق

 عبنم ةعيرشلاف «ةنطابلا ةيبهولا مولعلا اوثرو ةقيقحلا لهأو «ةرهاظلا ةيبسكلا

 اهتحت ةيعرش ةرابع لكف «ةنطابلا تاراشإلا عبنم ةقيقحلاو «ةرهاظلا تارابعلا

 .8 :ص رردلاو رهارجلا (1)

 .١5؟ :ص ةرهازلا بكاوكلا (9)

 .7560 :ص ممهلا ظاقيإ (9)

 .هجيرخت قيس (()

 1758-7794 :ص ىيلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا :رظنا (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «نيقيدصلاو ءايفصألا اهيلع هللا علطأ قئاقحو فراعمو مكح ةراشإلا ثيح نم

 ."”( اهرهاظ نم ال ةرابعلا نطاب نم تتأ امنإ ةراشإلاف

 نم عونب لكَ دمحم ةمأ رئاس نع اهدارفنا ةيلذاشلا ةقيرطلا معزتو :تلق

 ةيلذاشلا ةفئاطلا عابتأ :اولاقف ةقيرطلا يلذاش ناك نم الإ اهلاني ال ةثارولا

 انديسل هلك يبنلا ىطعأ ١ :دقف مهتياهن ىلإ مهتيادب نم نويدمحم نوينابر
 انديس دهع نم مهلك هتذمالت هاطعأو «يلذاشلا نسحلا ابأ انديس هدلو نسحلا

 روهظ ناكو «نسحلا انديس هدج هاقس امم مهاقسف ؛رهدلا رباغ ىلإ نسحلا يبأ

 يبأ يديس ىنعمو اًسح هدلو دي ىلع يسحلاو يونعملا يدمحملا رونلا اذه

 راونألا نم كي يبنلا نطاب هيلع لمتشا ام :وه رونلاب دارملاو «يلذاشلا نسحلا
 رارسألاو ةيندللا بهاوملاو فراغملاو مولعلاو تاماقملاو رارسألاو
 .2")( ةيسيغلا

 «مالسإلا نع ِةكَك يبنلا لأس امل اذا ليربج ثيدح :يناثلا ثيدحلا

 يذلا ةقيقحلا ملع دوجو ىلع ليلد ناسحإلا ةبترمف «"”ناسحاإلاو «ناميإلاو

 ليربج ثيدح ىف درو دقل ١ :ىسيع رداقلا دبع لاق «ةيفوصلا هب تصتخا

 ...ناكرأ ةثالث ىلإ نيدلا ميسقت يل باطخلا نب رمع هيوري يذلا روهشملا

 ارت كنأك هّللا دبعت نأ وهو ؛يبلقلا يحورلا بناجلا وهو :ناسحإلا نكرو

 «ةينادجو قاوذأو لاوحأ نم كلذ نع جتني امو «كاري هنإف هارت نكت مل نإف

 .ةقيقحلاب هتيمست ىلع ءاملعلا حلطصا دقو «ةيبهو مولعو «ةينافرع تاماقمو

 .'4!( ةيفوصلا ةداسلا هثحبب صتخاو

 ) )1١:ص ةرهازلا بكاوكلا ١7١.

 .5 :79-١ ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتملا )030

 .8:ح هلت رمع نع هحيحص يف ملسم هاور (مالسلا هيلع) ليربج ثيدح رف

 .181 : ص فروصتلا نع قئاقح 2



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةليكلا

 هلاوقأ يف لوسرلا اوثرو دق موقلا نإ :يفونملا ضيفلا وبأ دومحم لاقو

 بتر دقو «ناسحإلاف «ناميإلاف «مالسإلا :بتارم عم اّيشمت هلاوحأو هلاعفأو

 ةقيرط ءاّمالسإ ''”- ةعيرش : يتأي امك هللا دنع نم لوسرلا هب ءاج ام لك موقلا

 .هدصقت نأ ةقيرطلاو «هدبعت نأ ةعيرشلا :اولاقو ءاناسحإ < ةقيقح ءاثاميإ -
 نم هلك يبنلا هب ءاج ام لك ىلع نرناقلا اذه اورادأو .هدهشت نأ ةقيقحلاو

 ."):لاوحأو لاعفأو لاوقأ نم «هتباحص هملعو هللا دنع

 نإ » : كي يبنلا لاق لاق هيلو باطخلا نب رمع ثيدح :ثلاثلا ثيدحلا

 ءاهيلع تفقو يتلا مهتلدأ بجعأ نم وهو 7( فرحأ ةعبس ىلع لزُنَأ نآرقلا

 ء«عرو الو ملع نودب عرشلا صوصن يف ضوخلا يف مهلهاست ىلع لدت يتلاو

 الإ كلأسأ ال » : لئاسلا هل لاقف ثيدحلا ىنعم نع غابدلا زيزعلا دبع لئس دقف

 : يل لاق دغلا نم ناك املف «كييجن اًدغ) : غابدلا لاقف كي يبنلا دارم نع

 نأ نيب مث ؛ كي هدارم نع ينباجأف «ثيدحلا اذهب هدارم نع ِةيكَي يبنلا تلأس

 : يهو دك يبنلا تاذ اهيلع تعبط يتلا ةعبسلا راونألا يه ةعبسلا فرحألا ىنعم

 فرحو «حورلا فرحو «ةيمدألا فرحو «ةلاسرلا فرحو «ةوبنلا فرح ١
 ةعبسلا فورحلا هذه نم فرح لكلو ...طسبلا فرحو «ضبقلا فرحو «ملعلا

 «ةعبس حورللو «ةعبس ةلاسرللو «ةعبس ةوبنللو «ةعبس ةيمدآللف : ءازجأ ةعبس

 ةعست كلذ عومجمف «ةعبس ملعللو ءةعبس طسبللو «ةعبس ضبقللو

 ء«ةروصلا نسح لامك :ةيمدآللف » :لاقف هجو لك ىنعم نيب مث ا*'(نوعبرأو

 :ضبقللو ...نطابلا قلخلا نسح لامكو ءاهوحنو ةرهاظلا ساوحلا لامكو

 )1١( ةمالع هباتك يف بتك اذك )-(.

 .4 4 : ص يم السإلا فوصتلا ىلإ لخدملا 0,0

 .818:ح ملسمو ؛«؟519:ح يراخبلا هجرخأ (9)

 .615-08:ص زيربإلا 62



 لقا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لماكلا حرفلا طسبللو ...لطابلاب ملأتتو ريخلاب ذتلت تاذلا يف ةساح نايرس

 ( هللاب ةفرعملاو ةمحرلاو ربصلاو قحلا لوق ةوبنللو ...تاذلا يف ريخلا نوكسو

 «لاثتمالا ةزمهللف » :لاقف مجعملا فورح ىلع ةعبسلا فرحألا عيرفت نيب مث

 ."'50... ةلاسرلا ءازجأ نم يهو «ةنيكسلا ءابللو «ضبقلا ءازجأ نم وهو

 ةعبسلا فرحألا ببسي نطابلاو رهاظلاب نآرقلا ريسفت يف مهمولع ةعس نيبو

 فرح لك يفف الإو «بيرقتلا ىلع فرحألا نم فرح لك ةرامأ هذه » :لاقف

 لك يف هجوألا هذه تحرش ول ءاهجو نوتسو ةتسو ةئامثالث فرحلا هذه نم

 رسلا نم هنكلو «سمشلا روهظ سانلل ِةِلَي هنطاب رهظل ةيآ لك يف تنيبو فرح
 ."'”( همتك بجي يذلا

 : اهنمو ءاهب جتحي ال ةفيعض ثيداحأ يهف اهب اولدتسا يتلا ةلدألا يقاب امأو

 : ناملع ملعلا » : لاق هنأ كي هللا لوسر نع هيف رباج نع : عبارلا ثيدحلا

 ملعو «عفانلا ملعلا كلذف «بلقلا يف تباث ملع :ةياور يفو .بلقلا يف ملع

 . ©« هقلخ ىلع هللا ةجح كلذف «ناسللا ىلع

 للي هللا لوسرب رم هنأ : ةتلإو كلام نب ثراحلا نع : سماخلا ثيدحلا

 لوقت ام رظنا : لاق اقح انمؤم تحبصأ :لاق ةثراح اي تحبصأ فيك » : هل لاقف

 رظنأ ينأكو ايندلا نع يسفن تفزع :لاق كناميإ ةقيقح امف ةقيقح قح لكل نأ

 ىلإ رظنأ ينأكو اهيف نوروازتي ةنجلا لهأ ىلإ رظنأ ينأكو ازراب يبر شرع ىلإ

 ) )1١زيربالا ص:8ا-8٠١.

 .6/:ص زيربالا ()

 يف يزوجلا نبا هدروأو ءالسرم رباج نع نسحلا نع هخيرات يف بيطخلا هجرخأ ,فيعض 6
 بيغرتلا فيعض ىف ينابلألا هفعضو 27560 /١٠:لامعلا زنك :رظنا «نيقيرطلا نم للعلا

 فوصتلا نع قئاقح يف ىسيع رداقلا دبع هب لدتسا ثيدحلاو ؛58 :ح بيهرتلاو

 ١. 8161: ص



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا كليا

 ."''اثالث اهلاق «مزلاف تفرع ةثراح اي :لاق اهيف نوغاضتي رانلا لهأ

 «ىيلاح ةقيقحلاو «يلاعفأ ةقيرطلاو ,يلاوقأ ةعيرشلا ١ : سداسلا ثيدحلا

 | ."'"6 يلام سأر ةفرعملاو

 ملعلا لهأ الإ هملعي ال نونكملا ةئيهك ملعلا نم نإ :عباسلا ثيدحلا

 ."”« هللاب ةرغلا لهأ الإ هركني مل هب اوقطن اذإف ءهللاب

 نع ليربج تلأس» :لاق ِهَك يبنلا نع هيك ةفيذح نع : نماثلا ثيدحلا

 يف هعدوأ «يئابحأ نيبو ينيب رس وه :هّللا لاق :لاقف ؟وه ام نطابلا ملع
 ."'”« مهبولق

 :ح هفنصم يف قازرلا دبعو 253047 :ح هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ :فيعض )1١(

 ١/ :دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو « :٠١594٠ ح :ناميالا بعش يف يقهيبلاو «*«4

 ظفاحلا لاقو .هنع فشكلا ىلإ جاتحي نم هيفو ةعيهل نبا هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور :

 : 4594/5 : نازيملا يف يبهذلا لاقو .ةثراح ةرم و ثراحلا .ةرم لاقف فسوي هيف طبيخ

 لقو «ثيدحلا اذه ركذو هريكانم نمو «هفعض ىلع عمجم رافصلا يرصبلا ةيطع نب فسوي

 ١4١. :ص رارسألا ةرد يف يلذاشلا ثيدحلاب لدتسا

 لاق «45 :صص يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا هباتك يف يفونملا دومحملا هب لدتسا ()

 ضعب بتك ىف هآر هنأ مهضعب ركذ معن .هلاح نايب نع الضف هركذ نم رأ مل : ينولجعلا

 .1861737:ح .4 /؟ :ءافخلا فشك :رظنا .ةيفوصلا

 ىبأل هازعو «١/094:يرذنملا هفعضو 2807:ح 7١١/١« :يمليدلا هجرخأ :فيعض 60

 نبا ركذو .فوصتلا يف هل يتلا نيعبرألا يف يملسلا نمحرلا دبع ىبأو «يمليدلا روصنم

 يف يقارعلا لاقو «حيحص دانسإ هل سيل هنأ : :”17١/7 لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد يف ةيميت

 فوصتلا يف هل نيعبرألا يف يملسلا نمحرلا دبع وبأ هاور :7 9/١ : ءايحالا ثيداحأ جييرخت

 :٠41:ح 23777 /7:ةعوضوملا و ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا لاقو «فيعض دانسإب

 .هفعضو 2777: ص ةرهازلا بكاوكلا ىف ليزيغم نبا هب لدتسا دقو ءاذج فيعض

 نبا ظفاحلا لاقو 78١: ١ /١:ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت يف يرامغلا هللا دبع لاق :عوضوم (4)
 يقارعلا لاقو ءالصأ ةفيذح يقل ام نسحلاو عوضوم اذه سودرفلا رهز يف يعفاشلا رجح



 ةيلزاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."''6 نطبو رهظ ةبآ لكل ١ : عساتلا ثيدحلا

 ملعو «هئاشفإب ينرمأ ملع : مولع ةثالث يبر ينملع » :رشاعلا ثيدحلا

 ."""« هئاشفإ يف ينريخ ملعو .هئاشفإ نع يناهن
 ركب وبأو وهو لكك يبنلا ىلع لخدأ تنك » : ينط رمع رثأب اولدتساو

 لاق ««نالوقي ام ملعأ ال يجنز ينأك امهنيب سلجأف «ديحوتلا ملع يف ناملكتي

 وه قيدصلا عم كك يبنلا هيف ملكتي ناك يذلا ديحوتلا اذهف » :ةبيجع نبا

 وهو ؛هلهأل الإ ىشفت ال يتلا هرارسأو هضماوغ وهو «صلاخلا ديحوتلا
 .""( ةقيقحلا ملعب اضيأ ىمسيو «نطابلا ملعب اندنع ىمسملا

 ةرهازلا بكاوكلا يف ليزيغم نبا هب لدتسا دقو .ها ؛« عضولاب ثيدحلا اذه ىلع مكحو -

 .هفعضو 25714 : ص

 :نيثيدح يف تءاج « نطبو رهظ ةيآ لكل » :ةظفل )١(

 دح لكو دح فرح لكو نطبو رهظ اهل الإ ةيآ هللا لزنأ ام ١ ثيدح :لوألا ثيدحلا

 نباو 094760 :ح "08/7 :هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ ءالسرم نسحلا نع وهو ؛ علطم

 بيعش لاقو 2777 /١:ةنسلا حرش يف يوغبلاو «917:ح ,١/77:دهزلا يف كرابملا

 .فيعض هدانسإو لسرم :طؤانرألا

 فرح لكلو نطبو رهظ اهنم فرح لكل فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ ١ : يناثلا ثيدحلا

 نباو « 4/١ هريسفت ىف ريرج نبا هجرخأ ةَيلَْك دوعسم نبا نع وهو ؛ علطم دح لكلو دح
 ١/ طسوألا يف ىناربطلاو 2٠١1١ :ح ٠١/ ٠١6« : يناربطلاو ءاله:مم نابح

 فعضو .١81١75:ح « 551١/6 رازبلاو ,5507 :ح «77/8/9 ىلعي وبأو ءالالا":ح 5

 ةلمجو :لاقو « نطبو رهظ هنم فرح لكل «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ ١ ثيدح ينابلألا

 هيلع ادامتعا ثيدحلا حيحصتو ؛«هيلإ نانئمطالا نكمي ام قرطلا هذه يف سيل هنأ ؛ لوقلا

 :١778 عماجلا فيعض يفو 274894 :ح ةفيعضلا ةلسلسلا :رظنا

 الو «بتكلا نم هيلع تفقو اميف هركذ ملعلا لهأ نم دحأ دجأ ملو «هل لصأ ال ثيدحلا اذه (0)

 هرمأ ام لك غلب دق كو نأ تيثث صوصنلا عيمجو «ةنسلاو نآرقلا صوصن نم ءيش هل دهشي

 فخي ملو ءاهلبق امو ةرخآلا لاوحأو ةعيرشلاو ةديقعلاو نيدلا نوؤش نم هغيلبتب ىلاعت هللا

 ١١9-١15١. :ص ننملا فئاطل يف هللا ءاطع نبا هب لدتسا دقو «كلذ يف هيلإ جاتحن امم اًنيش انع

 .774 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا (9)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلقلال

 .ةعيرشلا نيبو اهنيب ةلضافملا :اًيناث
 اولاقو «ةعيرش ءاملعو «ةقيقح ءاملع : نيمسق ىلإ ءاملعلا ةيلذاشلا ثمسق

 .ماكحألا رهاظ هملع عوضوم عرشلاب ملاعلاف ١ :ةعيرشلا ءاملع فيرعت يف

 لامعأ طبضي وهف «هفلاخي امو عرشلا قفاوي امو «مارحلاو لالحلا يف رظنلاو

 : مهنع اولاقف ةقيقحلا ءاملع امأو «'''« اهتايفيك ىلع لديو اهفصيو «حراوجلا

 مهو ةيحورلا هدصاقم نافرع ةيغب عرشلا نطاب يف صاغ ...هللاب ملاع»

 ."'"« ةيفوصلا مه وأ ملعلا يف نوخسارلا

 نم سانلا ريذحتو ريفنتلاب امإ «هلهأو يعرشلا ملعلا نم فقاوم ةيلذاشللو

 ىلإ ةقيقحلا نم طاطحناو ءايندلا ىلإ نوكر هنأب هفصو وأ «هب لمعلا وأ «هبلط

 باستكا يف ليوط قيرط هنأو «ديرملا تافآ نم ةفآ هنأب هوفصو لب ؛ملعلا

 يف لصحي قيرطف ةقيقحلا ملع وهو لماكلا ملعلا امأو «بلطلاو ملعتلاب ملعلا

 مولع نع ضارعإلا اذهب اوفتكي ملو .فشكلاو ماهلإلا ةطساوب ءريسيلا نمزلا

 .«ةيرخسلاو ءازهتسالاب ةعيرشلا ءاملع اولوانت لب ءاهيف دهزلاو ةعيرشلا

 ملعب نواهتلاو لب «ةعيرشلا ملع ىلع ةقيقحلا ملع مهليضفت ىلع دهاوشلاو

 ركذن نكلو «ناهرب ريثك ىلإ تابثإ يف جاتحي ال رمأ وهو ءاّدج ةريثك ةعيرشلا
 : كلذ ىلع دهاوشلا ضعب

 ملع ىلع اهلهأو ةقيقحلا ملع ليضفت يف مهنع ةدراولا صوصنلا :اّلوأ

 :اهلهأو ةعيرشلا

 ءاهنوصغ تبعشتو ءاهراحب ترخز نإو مولعلا نإف ١ :ليزيغم نبا لاق
 ."””«اًملع اهرزغأو ءاّردق اهمظعأ ةقيقحلا ملعف ءاهرامث تللذتو

 .5ا/: ص يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا )١(

 .91-58ا:ص يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا (؟)

 ١8. : ص ةرهازلا بكاوكلا (29)



 ةليقللا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نمف «قاوذألا يه رارسألاو «مولعلا يه فراعملاف » : ةبيجع نبا لاقو

 ليلدلا لهأ نم ناكو ماقملا اذهل لصي مل نمو «فراع :هل لاقي اهقاذو اهآر

 نيب قرفلاو » :لاقف «ملاعلا ىلع فراعلا لضف هجوأ نيب مث « ملاع :هل لاقي

 فصي ملاعلا «لوقي ام قوف فراعلاو .لوقي ام نود ملاعلا نأ :فراعلاو ملاعلا

 امنإ ملاعلاو ءاهفرعو اهعم راس هنأل «نيعلاب اهفصي فراعلاو «تعنلاب قيرطلا

 «نيميلا لهأ نم ملاعلا .بوبحم فراعلاو ءبوجحم ملاعلا .«طقف هل تتعن

 «نايعلا لهأ نم فراعلاو «ناهربلا لهأ نم ملاعلا «نيبرقملا نم فراعلاو

 «لمعلا ىلع لدي ملاعلا ءعمجلا لهأ نم فراعلاو «قرفلا لهأ نم ملاعلا

 فراعلاو ..فيلكتلا لمح كلمحي ملاعلا «لمعلا دوهش نع كجرخي فراعلاو

 فراعلاو «تاولصلا ةظفاحم ىلع كلدي ملاعلا «فيرعتلا دوهشب كحوري

 «بابسألا ىلع كلدي ملاعلا «تاظحللاو سافنألا عم هللا ركذ ىلع كلدي
 هَّللا هدعسي مل نم نأ : لصاحلاو...بابسألا ببسم ىلع كلدي فراعلاو

 ظ ."""6 فلات هسفن يف هنأ كش الف «فراعلا ةاقالمب

 : اهلهأو ةعيرشلا ملع نم ريذحتلا يف مهنع ةدراولا صوصنلا : اناث

 ملعلاب رارتغالا نم ريذحتلا) : مساب هلئاسر يف الصف يواقردلا يبرعلا دقع

 اًصوصن دروأو «'*”(نطابلا لهأ نم ةمئألا نم ءادتقالا ىلع ثحلاو ءرهاظلا

 صوصنلاو «'''اهيلع ةقيقحلا ملع ليضفتو «ةعيرشلا ملع نم ريذحتلا يف ةريثك

 )١( :ص ةيهلإلا تاحوتفلا 9777-"777,.

 .55 :ص ةيدهلا روشب ()

 اممف «ةيفوصلا اهيلع تقفتا دق هنم ريفنتلاو يعرشلا ملعلا نم ديهزتلا يف صوصنلا هذهو 6

 يف كتبغر الول تنأ لجرلا معن » : يروثلا نايفسل ةيودعلا ةعبار :لوق همذ يف مهلبق ليق
 جوزت نم » :ينارادلا نايفس وبأ لاقو «« ثيدحلا يف :تلاق؟تبغر اذاميفو :لاق ءايندلا

 2.7١١ /5 :نيدلا مولع ءايحإ ««ايندلا ىلا نكر دقف رفسلاب لغتشا وأ ثيدحلا بلط وأ

 - :هلاح ريغت الإو ثالثب هبلق لغشي ال نأ يدتبملا ديرملل بحأ :هَّللا همحر دينجلا لاقو



 « دقنو ضرع » ةيبلذاشلا ةليقكلا

 مل نم » :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق :كلذ نمو ةريثك كلذ يف مهنع ةدراولا

 :اًضيأ لاقو «'''6 رعشي مل وهو رئابكلا ىلع اًرصم تام اذه انملع يف لغلغتي

 لاقو .'"'”( صوصخلا ملع يف هبحاصب رضي رهاظلا ملعلا يف لغلغتلا »

 هلداجت الف .موهفلا نزاخم هل تحتفو .مولعلا يطعأ نم تيأر اذإ ١ : يسرملا

 ."70 بساكملا قوفت بهاوملا نأل ءسوفنلا ريغب هججاحت الو «سورطلا لقنب

 ءاملع عم سولجلاو» : لوقيف ءاملعلا ةسلاجم نم ةبيجع نبا رذحيو

 مهبحص اريقف تيأر ام هّللاو «مدقت ام عيمج نم ريقفلا قح يف حبقأ رهاظلا

 لهأل ميلستلاب فرع نم الإ «مهنم مظعأ عطاق الف ءادبأ موقلا قيرط يف حلفأف

 ةعيرشلا ءاملع عم سولجلا نم اًرذحم اًضيأ لاقو ,'؟”(مه ام ليلقو «ةبسنلا

 . اللهاج أًريقفو :الفاغ اًيماع نيعبس نم حبقأ مويلا مهعم سولجلا » :لاقف

 ئطاخ رهاظلا اذه يف مهفلاخ نم نأ نوريو «ةعيرشلا رهاظ الإ نوفرعي ال مهنأل

 .نوشغي مهو ,نوحصني مهنأ نودقتعي .«مهفلاخ نم در يف نودهجيف «لاض وأ

 ملو ةلأسم يف فقوت نإف «عاطتسا ام مهنم برقلاو مهتبحص نم ديرملا رذحيلف

 عم سلاجلاك هعم نوكيو «رذح ىلع هلأسيلف نطابلا لهأ نم اهنع لأسي نم دجي

 هنأل أرقي الو بتكي ال نأ يفوصلل بحأ :لاقو .جوزتلاو ثيدحلا بلطو ؛بسكتلا -

 امهيف روذحم وهف هَّللا نع لغش امف لكألا ةذلك حاكتلا ةذل نأ رهظ اذإف ءهمهل عمجأ
 5١7/54. :نيدلا مولع ءايحإ «؛ اًعيمج

 مل كلذلف .ةيميلعتلا نود ةيماهلإلا مولعلا ىلإ فوصتلا لهأ ليم نأ ملعا » :يلازغلا لاقو

 ةلدألاو ليواقألا نع ثحبلاو نوفنصملا هفنص ام ليصحتو ملعلا ةسارد ىلع اورصحي

 اهلك قئالعلا عطقو ةمومذملا تافصلا وحمو ةدهاجملا ميدقت قيرطلا اولاق لب «ةروكذملا

 .17/ :نيدلا مولع ءايحإ :« ىلاعت هللا ىلع ةمهلا هنكب لابقإلاو

 .55:ص ةيدهلا روشب )١(

 5١5. :ص ممهلا ظاقيإ (0)

 .55 :ص ةيدهلا روشب (*)

 .7 57 :ص ةيهلالا تاحوتفلا (5)



 كلل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 حلفأف مهبحصو مهنم برق ءارقفلا نم طق اًدحأ تيأر ام هَّللاو «ةيحلاو برقعلا
 > "١ صوصخلا قيرط يف اَدبأ

 بتكلا يف رظنلا 7 :لوقيف ةعيرشلا بتك يف رضنلا نم كلذك رذحيو

 تلبج نم اميس ال «ممهلا فالتخا دنع اهترثكو اهبعشتل كلاسملا فعضي

 حتفب هللا هكرادتي مل ام «قيرطلا نع سانلا دعبأ هنإف ءرهاظلا ملع ىلع هتعيبط

 ريغ رهزم هناتسبف ءاهمهفي مل نم مكح اهتحت ةمكح لك عيرشتلا نأل «هنم

 يديأ ىلع ةيفوصلا نم اًريثك هللا نحتما ىتح ءراكنإلا عقو انه نمو ءرمثم

 رسو «لالضلاو ةعدبلاو ةقدنزلاو رفكلل مهوبسن امدنع ءرهاظلا ءاملع

 ."”( ةلاحم ال كلذ يضتقي ةيصوصخلا

 : ةعيرشلا ملع ىلع ةقيقحلا ملع ليضفت يف مهنع ةدراولا ةلدألا :اًلاث

 :"”ةعيرشلا ملع ىلع ةقيقحلا ملع ليضفت يف ةلدأ ليزيغم نبا ركذ
 ةروس] اَمْلِع اَندَل نم تسلل 0 9 اولدتسا :لوألا ليلدلا

 ةروس] #اًدَشي) َتَصْلْع امم نَمْلَعُت نأ حلَع َكَعََبَأ لَه ئموم ْمَل ٌلاَقإِم : هلوقو [10 : فهكلا

 ىلع ءايلوألا نم اًيلو الكا رضخلا نوك عم ١ :ليزيغم نبا لاق [15:فهكلا

 ةبحصلا هنم سمتلاو «ملعتو «ىسوم هيلإ لحر اذه عمو ...اًيبن ال حيحصلا

 .47( تاضماغ مولع ىلع هعلطأف «ميلعتلاو

 لضفأ هنوكو «'””هلزت ينرقلا سيوأ لضف يف درو ام :يناثلا ليلدلا

 ) )1١:ص ممهلا ظاقيإ ١١7.

 4١7. :ص ممهلا ظاقيإ (1)

 ةيهلإلا تاحوتفلا يف ةبيجع نبا عنص كلذكو 77-2771 :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا (29)

 .754 : ص

 77١. :ص ةرهازلا بكاوكلا (5)

 هلضف يف درو «نيحلاصلا ءايقتألا نم ؛دباعلا ينميلا ينرقلا ورمع نب رماع نب سيوأ :وه (5)

 - «سيوأ :هل لاقي نميلا نم مكيتأي الجر نإ) :لاق لي ِهّللا لوسر نأ باطخلا نب رمع نع



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةنقللا

 .""”رابكلا ءاملعلا نم نيعباتلا يف ام عم ملسم تاياور ضعب يف نيعباتلا

 اوقفاو مهنأ رهاظلا ءاملع رابك نم ةعامج نع يور ام » :ثلاثلا ليلدلا

 نيروكذملا ةعامجلا ةلمج نمو «هللاب نيفراعلا ملع ليضفت ىلع نطابلا ءاملع

 ."'”« هفيناصت ضعب يف كلذب حرص دقف مالسلا دبع نب زعلا هيقفلا

 امأ ءيصاعملا لعف عم بسكلاب هبلاط هلاني رهاظلا ملع نأ : عبارلا ليلدلا

 نبا فرصو «©ةيالولا بابرأ هّللاب ءاملعلل الإ لصحي ال هنإف نطابلا ملع
 نإ لاق « يلو هلل سيلف ءايلوأ ءاملعلا نكت مل اذإ9 :يعفاشلا لوق ليزيغم

 .(”هطابلا ءاملع دوصقملا

 هب ريغلا عفنو «هبحاص عافتنا ردق ىلع ملعلا لضف نأ : سماخلا ليلدلا

 مهب هنأ :مهب سانلا عافتلا رهاظم نم نأ اومعزو «'”'ةقيقحلا ملع نأش اذهو

 جئاوح نوضقيو ءداسفلا مهب عفديو ءدالبلا عيمج يف دابعلا هللا ثيغي

 نمو هللا نود نم ةئثاغتسالاو ءاعدلا مهل سانلا فص كلذلو ؛نيملسملا

 ملعيو ةديعبلا دالبلا يف هذيمالت كردي ةقيقحلا خيش نأ :كلذ يف مهصصق

 ؛هتاذب مهكردي دق لب «همالكو هرجز نوعمسيو ؛ءاشحفلا نع مهفرصيو مهلاح

 اهنم اند املف ءندع لهأ نم ةأرماب مه نيديرملا دحأ نأ ليزيغم نبا ركذ دقف

 نمف .مهردلا عضوم الإ هنع هبهذأف هللا اعدف ضايب هب ناك دقو .هل مأ ريغ نميلاب عدي ال -

 نيفص يف يفوتو «ةفوكلا لزن «15047:ح ملسم هجرخأ (مكل رفغتسيلف هورمف مكنم هيقل
 .410- 41/١/1١ :نازيملا ناسل :رظنا .ةتقَك يلع عم

 )١( :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا 77١.

 ١7١. :ص ةرهازلا بكاوكلا ()

 ,.7513 2757 :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا (*)

 .517؟ :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا (5)

 .555 :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا (65)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ىتح ةريثك اًضصصق ركذ مث «''”هنيع ىلع هخيش همطل دقو الإ رعشي مل اهب مهو
 ظ : لاق

 ردص امب ةطاحالا رذعتل هرصح رذعتي لب هركذ لوطي امم كلذ لاثمأو»

 وحمي ىتح اًحيش خيشلا نوكي ال :مهضعب لاق دقو «قافآلا عيمج يف مهنع

 :روكذملا لوقلا اذهل اًركنم مهنم رخآ لاقو .ظوفحملا حوللا نم هذيملت ةئيطخ

 ."' « ةئيطخلا يف هذيملت عقو ىتح لفغ ام اًخيش ناك ول

© © © 

 ,؟ 517 : ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا )1١(

 .558 :ص ةرهازلا بكاوكلا (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ليقع

 .ةعيرشلاو ةقيقحلا تاقيبطت :يناثلا بلطملا

 نأ فتكت مل ةعيرشلاو ةقيقحلا ةديقع تقبطو ةيلذاشلا ةقيرطلا تءاج امل

 نآرقلا ظافلأ ىلإ كلذ اورج لب «خايشألا رارسأ يف تاقيبطتلا هذه نوكت

 ام رهاظلاف «ةقيقحو ةعيرش «نطابو رهاظ ةنسلاو نآرقلل نإ :اولاقف .ةئسلاو

 لوصألا نم كلذ ريغ وأ قايسلا وأ يبرعلا مهفلا بسح هظافلأ نم ذخؤي

 ملعلا وهف نطابلا امأ ءرهاظلا ءاملع هب متهي ام وهو «رهاظلا ريسفتلا يف ةيعرملا

 الإ اهيلع علطي ال اذهو ءاهب يقيقحلا دارملا وهو .ظافلألا كلت ءارو يفخلا

 مهل عضو نم لوأ نمو « (تاراشإلا) هيلع نوقلطيو «ءايلوألا نم صاوخلا

 097 يملسلا نمحرلا دبع وبأ نآرقلل اًيراشإ اًريسفت

 نأ ينعي ال لوقلا اذه نأ اومعز ضعبلا دنع اًلوبقم مهلوق اولعجي ىتحو

 مهفي دق رخآ ىنعم كانه نكل «دارم وه لب «دارم ريغ ةنسلاو نآرقلا نم رهاظلا

 ءاملع همهفي ىنعم نومهفي مهف «ةقيقحلا لهأل الإ رهظي ال وهو ءظفللا نم

 هتف رعم نكمي ال رخآ ىنعم نومهفيو «ريسفتلا بتك يف دوجوملا وهو «ةعيرشلا
 كندصي الف » : هللا ءاطع نبا لاق « مهتفئاط نم ناك نمل الإ اًدبأ ظفللا رهاظ نم

 مالكل ةلاحإ اذه : ضراعم وأ لدج وذ كل لوقي نأ مهنم يناعملا هذه ىقلت نع

 :اولاق ول ةلاحإ نوكي امنإو «ةلاحإب كلذ سيلف ل ِهّللا لوسر مالكو َقْبِ هللا

 ةيفوصلا خيش :يبهذلا لاق «نمحرلا دبع وبأ «يدزألا ىسوم نب نيسحلا نب دمحم :وه )١(

 تافنصملا نم ريثكلا هل «ةدمعب سيلو هيف مّلكُت «مهريسفتو مهتاقبطو مهخيرات بحاصو

 ثيداحأ هفيناصت يفف ةلمجلا يفو ءاهريغو ةيفوصلا تاقبطو ءريسفتلا قئاقح :اهنم
 نازيمو 07417 ١7/ :ريسلا :رظنا .ه7١4 ةنس روباسينب يفوت «ةعوضوم تاياكحو
 ١١18/5. :لادتعالا

 .857/7"5:نورسفملاو ريسفتلا :رظنا (؟)



 ةليتنفا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اهرهاوظ ىلع رهاوظلا نورقي لب «كلذ اولوقي مل مهو ءاذه الإ ةيآلل ىنعم ال
 .")( ههمهفأ ام هللا نع نومهفيو ءاهتاعوضوم اهب اًدارم

 ةنسلاو نآرقلا ىلع نطابلاو رهاظلا تاقيبطت نم ةلثمألا ضعب يلي اميفو

 : خويشلا تاحطشو

 :ميركلا نآرقلا صوصن ىلع نطابلاو رهاظلا قيبطت ١-

 هفرعي نطاب «رهاظو نطاب نآرقلل نأ ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش قفتا
 نإ » : ةيطرشيلا ةمطاف تلاق «سانلا رئاس هفرعي رهاظو «ةيفوصلا نم نوفراعلا

 اهفرعي يناعم ميركلا نآرقلا فورح نم فرح لكل نإ :اولاق ...ةيفوصلا انتداس

 ."”(ملعلا يف نوخسارلاو هللا لهأ

 نإ :ةبيجع نبا لاق «ليلق هيف ةقيقحلاو ةعيرش هرثكأ نآرقلا نأ اومعزو
 ةقيقحلاب ءاج دق وهو «نآرقلا يف ءاج ام قيدصت ىلع ةلوبجم لوقعلا

 اهلهأ نأل «ليلق ةقيقحلا ركذو «ءريثك هيف عيرشتلا نأ الإ «ةعيرشلاو

 لئس «ةضراعتم تناك امهم ريسافتلا عيمج لبقي نآرقلا نأ اومعزو 7( نوليلق

 هنإ هانعم ١ :لاقف ؟هل لحاس ال رحب نآرقلا :مهلوق ىنعم نع صاوخلا يلع

 ةيآلا كلت حرش يف اًهجو دصقي حراش نم امف ...نورسفملا هرسف ام عيمج لبقي

 .' ©”( ىلاعت هللا وهو هب ملكتملل دوصقم هجولا كلذو الإ

 ظوفحملا حوللا ةعلاطم نم مهضعبل لصحت ةينآرقلا قئاقحلا هذهو

 نيتلاو ةرم تأرق ١ :لاق يسرملا سابعلا يبأل لصحي ناك امك «ةرشابم

 . رف © ويت سنك ف نإ الح دَتْلظ : ىلاعت هلوق ىلإ تيهتنا نأ ىلإ «نوتيزلاو 4 و

 )١( :ص ننملا فئاطل ١184. :نآرقلا مولع يف ناقتإلا :رظناو ١945/4

 )( قحلا قيرط يف يتريسم ص:١594.
 .575 : ص ةيهلإلا تاحوتفلا (6)
 .51:ص صاوغلاررد (5)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا فليقل

 حوللا نع فشكف «ةيآلا ىنعم يف تركفف «[4-0 :نيتلا ةروس] #نيِلْفلس ّلَفْسَأ ُهنددر

 ءالقعو احور ميوقت نسحأ يف ناسنالا انقلخ دقل بوتكم هيف اذإف .ظوفحملا

 .''( ىوهو اسفن نيلفاس لفسأ هانددر مث

 مهراكفأو مهرطاوخ لكل اًعساو اًناديم نآرقلا ظافلأ اولعج لوقلا اذهبو

 ةيآ لك ىنعم يف اولاقف «مدقتم حلاص فلس نم ةودق الو ليلدب ةطبضنملا ريغ

 ريسفت يف نيرخأتملاو نيمدقتملا نيرسفملا دوهج اوصقنتو .مهلبق دحأ هلقي امب

 يبرعلا لاق ىتح «ةقيقحلا لهأ ريسفت وه ربتعملا ريسفتلا نإ :اولاقو «نآرقلا
 هتوالتب اولغتشا ول رهاظلا لهأ ءاملعلا انتداس نم هرسف نم تيل ايف » : يواقردلا

 ملع نم نيعماج نونوكيو «ةنطابلا هيناعم يف مهيلع هللا حتفي ىتح «هريسفت نع
 امك هنورسفي ذئنيحو «ةقيقحلا ملعو ةعيرشلا ملع نيب وأ «نطابلا ملع و رهاظلا

 ."7« مهنم لمكلا نم ريثك هرسف
 : ميركلا نآرقلا تايآل ينطابلا ريسفتلا ىلع ةلثمألا ضعب

 تايآ) يف (نئملا فئاطل) هباتك نم سماخلا بابلا هللا ءاطع نبا صصخ

 هيف ركذو ©'(اهاوحف راهظإو اهانعم نيببت ىلع ملكت ىلاعت هللا باتك نم
 يلذاشلا نسحلا يبأ نع ةدراولا ميركلا نآرقلل ةينطابلا ريسافتلا نم ةعومجم

 : كلذ نمو «يسرملا هذيملتو

 أودت نأ ْمَُرُمأَي َهَلَأ نإ :ىلاعت هلوق ريسفت يف يسرملا سابعلا وبأ لاق

 لاقو 17( اهحبذب كرمأ هّللاو .هسفن ناسنإ لك ةرقب » :[5717:ةرقبلا ةروس] 4

 « اهلي وأ آمن بط تأت اهِنُت ذأ يا نب ْحَسنَت ام : ىلاعت هلوق ريسفت يف اًضيأ

 ) )1١:ص ةيهلاإلا تاحوتفلا ١8"7.

 )( :ص ةيدهلا روشب /!٠١.

 .186-١ا!/٠١ :ص نئنملا فئاطل (6)

 ”١77. :ص ننملا فئاطل (:)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لاقو )6 هلثم وأ هنم ريخب تأنو الإ يلو نم بهذت ام » :[5١٠:ةرقبلا ةروس]

 «ِلَبَأ ف راك ُجِْبَو راحهَّنلا ف ٌليَأ ٌجِلوُب» : ىلاعت هلوق ريسفت يف اًضيأ
 ."”« ةيصعملا يف ةعاطلا جلويو «ةعاطلا يف ةيصعملا جلوي » 1١[: :جحلا ةروس]

 محب أرقف حبصلا ةالص "”خيشلا فلخ تيلص » :يسرملا سابعلا وبأ لاقو
 [45:ىروشلا ةروس] «اًمدتِإ ُهآَمي نمل بَبَي# :ىلاعت هلوق ىلإ ىهتنا ىتح قسع

 رطخف [44:ىروشلا ةروس] «َرْوكَدلا ُكاَمَي نمِل بهو «تانسحلا اهنأ يل رطخف

 «تانسحو اًمولع [00: ىووعلا ةروس) 4ك 1 وأ ؛مولعلا اهنأ يل

 نبأ لاقو ؛ 0 ملع ال 5٠0[ :ىروشلا ةروس] «امِيِفَع ُهاَمَي نم ُلَسجَو»

 ىئركس رْسأو ةؤلكمل هلأ اوت ال وثم نأ ميأتَيط : ىلاعت هلوق ريسفت يف ةبيجع

 ال يأ » [4: ءاسنلا ةروس] ًاوُلتعَت وح ٍليِبَس رباع الإ امج اَلَو َنولوُع مل ام أوملعَت َقَح

 اوظقيتت ىتح يوسلا دوهشو ايندلا بحب ىراكس متنأو ةرضحلا ةالص اوبرقت
 ىوسلا دوهشو ةلفغلا عامج نم اًبنج الو .كلملا ةرضح يف نولوقت ام أوربدتتو

 ديما ِنَم تيرم : ىلاعت هلوق ريسفت يف اًضيأ لاقو ؛'””2 بيغلا ءامب اورهطتت ىتح

 ٍدْعَب نم هيِدَبَي نمش ةونكني ورب لع 0م كو ونس ع ممَحَو زل هّمأ هلأ دوم مهل

 صعب نع تيور « ىرخأ ةراشإ ةياللو » :[؟؟ :ةيئاجلا ةروس] # ندد يَ 7

 رم

 ذخنا نم تير : ىلاعت لوقي «ءاحدم ةيآلا نوكت نأ نكمي : لاق . انخياشم

 يف هللا هلضأو ؛«هريغ هعم ىوهي ال .هاآوهو ةيوبحمو .ىلاعت هّللا وهو «ُمُهَلِ

 ءهنم الإ عمسي الف «هتبحمبو هبلقو هعمس ىلع متخو هّللاب هنم ملع ىلع هتبحم

 ) )1١:ص نئملا فئاطل 18.

 )  )9:ص ننملا فئاطل 174.

 .يلذاشلا هخيش دصقي (*)

 .55:ص رارسألا ةردو ١8٠١« : ص نئملا فئاطلش (4)

 .77 :ص ممهلا ظاقيإ )00



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا ليلا

 هذه هيدهي نمف هاوس ىري الف «ةواشغ هرصب ىلع لعجو ء«هريغ بحي الو
 نع ةجراخ اهنأل «ةراشإلا قيرط يف مّلسُي اذهو هللا دعب نم ىمظعلا ةيادهلا

 ."'"0 ةرابعلا قايس

 الإ ُهّمأ ُهَمْلَكُم نأ ِرََبِل نك اًمو» :ىلاعت هلوق ريسفت يف صاوخلا يلع لاقو
 باجح ءارو نم اًديلقت وأ اًماهلإ يأ ١ :[١0:ىروشلا ةروس] باح ىآَرو ني َوَأ ايحَو

 دبع لاقو «'"”«نينمؤملل يديلقتلاو «ءايلوألل يماهلإلا يحولاف «ةيرشبلا
 :[١:ريوكتلا ةروس] «َتَريُك سمَّتلا اًدإإ» :ىلاعت هلوق ريسفت يف "”غابدلا زيزعلا

 دارملاو اهلوأ ىلع ملكتي اهنطابو ءاهرخآ ىلع ملكتي اهرهاظف «نطابو رهاظ
 ملاع يف عقو ام لوألاب اندارمو «ةمايقلا موي رشحملا يف عقي ام رخآلاب

 هنم انعمسف «حاورألا ملاع يف امم ءيش ىلع ملكت مث » : هذيملت لاق « حاورألا

 ال يتلا هّللا رارسأ نم وهو «لوقعلا هب رهب امب ىتأو ءباجعلا بجعلا
:24 

 يح ءْىَش لك كَمْ َنِي اَنلَعَحول : ىلاعت هلوق ريسفت يف يطرشيلا يلع لاقو

 : ىلاعت هلوق ريسفت ىف لاقو «'”«اهريغو راطمألاو راحبلا هايم ال ءنوكي امو

 ةروس] ه«ٍلوُسَر نم ىَضتْرَأ نم اَّلِإ © ادمَأ ءِْيَع قع رهظي الق ِبْيَمْلا ميِدَع9
 3 ٠ َ ع

 هيلإ يمتنا يذلا هللا لوسر لوسر نم تيضترا اناو » :[75-77 : نجلا

(030 1 
 . (بستناو

 )١( :ديدملا رحبلا 8١6-71١54/6.

 8 :صارغلا ررد )030

 .7 :١11١-47 ص زيربالا :رظنا .نطابلاو رهاظلاب نآرقلا ريسفت يف زيربالا باتك نم يناثلا بابلا (*)

 ١. 88: ص قحلا ىلإ ةلحر )0(

 .١18:ص قحلا ىلإ ةلحر ()



 ةلقكلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :ةنسلا صوصن ىلع نطابلاو رهاظلا قيبطت -؟

 للعو ماكحأ ةفرعم ىف ةعيفر ةلزنم فراعلا ةيلذاشلا ةقيرطلا تطعأ

 دمتعت مل ةلزنملا هذهو «مهلبق دحأ اهغلبي مل ةلزنم اوغلبف كي يبنلا ثيداحأ

 لب «نيرسفملاو نيثدحملاو ءاهقفلا ىلع ذملتتو «نيمدقتملا بتكل عالطا ىلع

 : صاوخلا يلع لاق «نيرخأتملاو نيمدقتملا ملع نع اهب اونغتسا تافوشك يه

 نإف .هوجولا رئاس نم دحاولا ثيدحلا ةمكح ملعي نم نيفراعلا نم نأ ملعاو »

 ةهج نمو «مكح قلخلا ةهج نمو .مكح ىلاعت قحلا ةهج نم ثيدحلل

 لبقي هاريو «مهيدلقمو ةمئألا عيمج دنع هنم دارملا ملعي لب ءمكح لوسرلا

 ةبتر اًضيأ ملعيو ءاهولاق يتلا يناعملا نم ىنعم هنع جرخي الف ءهلك كلذ

 هلف «هيوري ام لك يف اذكهو ىرخأ ةياور يف هتبترو هنيعب ثيدحلا كلذل ياورلا
 رخآ ضقاني ثيدح ماقملا اذه لهأ دنع سيلف «لاحو ماقمو ةبتر ثيدح لك يف

 همالك ةبترب ةطاحإلا ىلع هرظن رصق نم ضقانتلاب: لاق امنإ «ةدحاو ةلمج

 رهاظلاو «ةعيرشلاو ةقيقحلا باب حتُق فراعلل رحبتلا اذه ىلع ءانبو .''" كي

 : كلذ ريغو «ماكحألا للعو .هيناعم يف ٍةكَي لوسر مالك يف نطابلاو

 : لَك يبنلا ثيداحأل ينطابلا ريسفتلا ىلع ةلثمألا ضعب

 هرسف اميف) (نئملا فئاطل) هباتك نم سداسلا بابلا هَّللا ءاطع نبا صصخ

 .''”(ةيصوصخلا لهأ بهذم ىلع اهيف رارسأ ءادبإو «ةيوبنلا ثيداحألا نم

 سابعلا يبأ نع ةدراولا ةيوبنلا ةنسلل ةينطابلا ريسافتلا نم ةعومجم هيف ركذو
 : كلذ نمو «يسرملا

 لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس » :ثيدحل يسرملا سابعلا يبأ حرش

 ./ :صاوغلا ررد 230(

 ١1١85-5١0١1١. :ص ننملا فئاطل )١( 



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةليقلا

 ءدجاسملاب هيلق قلعم لجرو هللا ةعاط يف أشن باشو «لداع مامإ :هلظ الإ

 بصنم تاذ ةأرما هتعد لجرو «هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا هّللا يف اباحت نالجرو

 ملعت ال ىتح اهافخأن ةقدصب قدصت لجرو هللا فاخأ ينإ :لاقف «لامجو

 مامإلا ١ : لاق 2”( هانيع تضافف ايلاخ هللا ركذ لجرو «هنيمي قفنت ام هلامش

 بولق دجسم شرعلا نإف «شرعلاب ...قلعم هبلق لجرو «بلقلا وه لداعلا

 «ىوهلاو سفنلا نم اًيلاخ : يأ هانيع تضافف اًيلاخ هللا ركذ لجرو «نينمؤملا

 .""(هاوهو هسفن نع اهافخأف :يأ ةقدصب قدصت لجرو

 يأد :"”(|اورسعت الو اورسي ) : ثيدح حرش يف يسرملا سابعلا وبأ لاقو

 «كرغ دقف ايندلا ىلع كلد نم نإف «هريغ ىلع مهولدت الو هللا ىلع مهولد
 .(©96 كحصن دقف هللا ىلع كلد نمو «كبعتأ دقف لامعألا ىلع كلد نمو

 هنإ ١ :ِهِكَي هللا لوسر نع دراولا ثيدحلا تعمس يلذاشلا نسحلا وبأ لاقو

 ءهانعم يلع لكشأف ”«ةرم نيعبس مويلا يف هللا رفغتساف يبلق ىلع ناغيل
 ."'"« رايغألا نيغ ال راونألا نيغ كرابم اي : يل لوقي وهو ِِلَي ِهّللا لوسر تيأرف

 )١( :ح ملسمو 21577 :ح يراخبلا هجرخأ 1١71.

 .185 : ص ننملا فئاطلط (0)

 .17175 :ح ملسمو 2359 :ح يراخبلا هجرخأ (90)

 ١188. : ص نئملا فئاطل (5)

 .7١77؟ :ح ملسم هجرخأ (0)

 حضاولا ىنعملل ضقانم رخآ ىنعم ثيدحلا اذه نم مهفف :تلق .177* : ص نئملا فئاطل )1( 

 نيغلاب نيغلا ةغللا لهأ لاق » :هلوقب يوونلا هحضوي ثيدحلل قحلا ىنعملاو «ثيدحلا نم

 تارتفلا دارملا ليق :يضاقلا لاق .بلقلا ىشغتي ام انه دارملاو ؛ىنعمب ميغلاو ةمجعملا

 ابنذ كلذ دع لفغ وأ هنع رتف اذإف ءهيلع ماودلا هنأش ناك يذلا ءركذلا نع تالفغلاو

 .مهل رفغتسيف هدعب اهلاوحأ نم هيلع علطا امو هتمأ ببسب همه وه : ليقو لاق .هنم رفغتساو

 فيلأتو هتارادمو ودعلا ةبراحمو مهرومأو هتمأ حلاصم يف رظنلاب هلاغتشا هببس ليقو

 - هتلزنم ميظع ىلإ ةبسنلاب ابنذ هاريف هماقم ميظع نم كلذب لغتشيف «كلذ وحنو ةفلؤملا



 كلنا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لوأل ةالصلا لامعألا لضفأ» :ِةلَي هلوق نع صاوخلا يلع لئسو

 : وهف رتسلا ناسلب امأو «مولعم رهاظلا ناسلب وه» :لاقف ؟هلوأ ام ''"« اهتقو

 ءاّيلصم ناكل نآلا ىلإ دوجولا حاتتفا لوأ نم اًدوجوم ناك ول هنأ هبلقب مزع نم

 ."0(تقولا لوأ اذهف

 : ثالث مكايند نم ّيلإ ببح 7 :ثيدح حرش يف ةشير وبأ ىفطصم لاقو

 ةالصلا هيلع هؤاسنف ١ :لاق 5« ةالصلا يف ينيع ةرق تلعجو «بيطلاو «ءاسنلا

 حوفي كلذبو «هنم زربت نأ هيلإ هللا ببح ءاهرسأب تانكمملا روص يه مالسلاو
 ةرقو «سدقم ندعم نم ةسدقم اهجورخل «رفذألا كسملا نم بيطأ بيط هنم

 ."76 قحلا نطاب يف اكلهتسم قلخلا ىري ثيحب ءاهبرب اهتلصب هنيع

 للعلا اوعرتخا ةيعرشلا ماكحألاو فيلاكتلا ةقيقح نع اوثدحت امدنعو

 مدآ لكأ كلذ ةلع نأ :اومعزف «ةيدبعتلا ماكحألاو فيلاكتلا ءارو نم ةيقيقحلا

 ىتلا فيلاكتلا عيمج ةيعورشم ببس » :صاوخلا يلع لاق «ةرجشلا نم يلا

 مدآ اهلكأ يتلا ةلكألاب ةلاصألاب راودألا رئاس يف قلخلا رئاس اهب ىلاعت هّللا فلك

 تناكف ...ةمايقلا موي ىلإ هينب عيمج ىلع اهمكح بحسناو ؛ةرجشلا نم اللا

 ضقاون نع ملكت املو «'*”«اهل ةرافك ةلكألا كلت ةلباقم يف اهلك فيلاكتلا

 هتجرد يلاع نع لوزن يهف «لامعألا لضفأو «تاعاطلا مظعأ نم رومألا هذه تناك نإو -

 رفغتسيف هاوس امم هغارفو هتبقارمو هتدهاشمو ىلاعت هللا عم هروضح نم هماقم عيفرو
 .١1١1/١١٠:يرابلا حتف :رظناو 255-1754 /7١:ملسم ىلع يوونلا حرش «« كلذل

 )١( لاق لضفأ لامعألا يأ ِةكك يبنلا لئس : ظفلب يذمرتلاو دمحأ مامإلا دنع درو ثيدحلا :

 » :ح يذمرتلاو 9,6 : ح دمحأ مامإلا هجرخأ «اهتقو لوأل ةالصلا  2١٠١هححصو

 .50ا/ :ح ةاكشملا يف ينابلألا

 )٠( :ص رردلاو رهاوجلا ٠١5.

 .0751:ح ةاكشملا يف ينابلألا هنسحو 279794 :ح يئاسنلاو 17١6« :حدمحأ هجرخأ 6

 :١18. ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفنلا (4)

 .85-89 :ص رردلاو رهاوجلا (6)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هليل

 مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ نإ مث » :لاقف كلا مدآ ةلكأ اهضقن ةلع لعج ءوضولا

 .لوبلا :ةنجلا يف اهالكأ يتلا ةلكألا كلت نم دلوت ضرألا ىلإ الزن امل

 يف درو امم كلذ ريغو ...عامجلاو «سمللاب ةذللاو «مونلاو «مدلاو .طئاغلاو

 يف ملكت مث «''”( لكألا نم ةدلوتم اهلكو ...ءوضولا ضقني هنأ راثآلاو رابخألا

 «تالماعمو ء.جحو .موصو ؛ةاكزو ءةالص نم ضئارفلا يقابل ةيقيقحلا للعلا

 نم لفظا مدآ ةلكأ يه ةيقيقحلا ةلعلا لعجي كلذ لك يفو ءدودحو .حاكنو
 .'"7ةرجشلا

 :مهخويش تاحطش ىلع نطابلاو رهاظلا قيبطت -'
 ام ليوأتو «مهخويش نع عافدلا يف الوصف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش صصخ

 نم عباسلا بابلا يف هللا ءاطع نبا لعف امك «ةيرفك تاحطش نم مهنع درو

 كلذ لمحو «ةقيقحلا لهأ مالك نم لكشأ امل هريسفت يف) (نئملا فئاطل) هباتك

 هباتك نم عباسلا بابلا يف غابدلا زيزعلا دبعو :«"”(قئارطلا لمجأ ىلع
 بهاوملا وبأو «''”خايشألا مالك نم انيلع لكشأ ام ضعبل هريسفت يف (زيربإلا)
 ."”قارشإلا مكح نيناوق هباتك يف يلذاشلا

 اهل ضرعتلا مدع نوبجويو ءاهتبارغو مهخويش تاحطشب نوفرتعي مهو
 صالخالا لهأل ىرنو » :يواقردلا يبرعلا لاق .مهنع درو ام لك ملسي لب دقنب

 :ةقيقح سانلا نم يرضخلا الإ اهيردي ال «ةنولتم ةريثك ةريبك ةبيرغ الاوحأ
 .7"2« اًيجع ىرت ىلاعت هَّللا باتك يف فا رضخلا لاوحأ رظناو

 .87 :ص رردلاو رهاوجلا )١(

 .88-55 :ص رردلاو رهاوجلا :رظنا (0)

 1١1-7١5, :ص نئنملا فئاطلا )*( 

 .77/4-54757: ص زيربالا 00

 .55 "08-50 :ص (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اهل ضرعتلا زوجي ال ةدرلاو رفكلا اهرهاظ ىتلا نيفراعلا تاراشإو : تلق

 ناسحإو .مهلامكو مهتيالو داقتعا بجي لب ءاهلهأ ةيالو يف فقوت وأ دقنب

 يتلا تاحطشلا مسق نم هنولعجي و ,نكمأ ام مهل رذتعي نأو .«مهتراشإب نظلا

 ةفرعم يف نوتوافتم سانلاو  ماوعلا لوقع اهعست الو ء مهرابك الإ امهفي ال

 اهتفرعم يف لمك نمف «ةقيقحلا ملع ةفرعم نم مهبرق بسحب هليوأتو مهمالك

 نمو ءاهرهاظ نم اهباحصأ هدارأ ام ىلع الإ تاراشإلاو تاملكلا كلت لزني مل

 روذعم وهو «هدرو رفك اهباحصأ دنع دارملا رهاظلا اذه ربتعا ةقيقحلا ملع لهج

 .مهتقيرط ةحص ةمالع هذهو حطشلا مهنم رهظي نأ دب ال نيكلاسلا لكو

 يف حطشلا نم دحأ ملسي له» :لاقف صاوخلا يلع هخيش ينارعشلا لأس

 اميف عقي نأ كلاس لكل دب ال » : هخيش لاقف ؟هيقرتو هكولس لاح هدوهشو هداقتعا

 ظفح لامكلا ةبترم ىلإ عجر اذإف ءءاشي نم هللا ظفحي نكلو «جالحلا هيف عقو

 ذل عرشلاب ديقتو حطشلا نم

 : مهخويش تاحطشل ينطابلا ريسفتلا ىلع ةلثمألا ضعب

 اراطوأ هسئسم يضقنو اناحلا لخدن اولاعت

 ارامزم هيف لمعنتو عماجلا ريبلثم رسكنو

 اراتو هنم  لمعنو يضاقلا ةيحل ففقتننو

 ةفيطل تارابعب كلذ نع ربعي -يسرملا سابعلا وبأ - لعجو » : ليزيغم نبا لاق

 .'""0( سيلبإ يضاقلاو «ناطيشلا ربنم ربنملاو «بعللا عمجم عماجلا نوك نم

 )١( :ص رردلاو رهاوجلا ١4١-155.

 :ص ةرهازلا بكاوكلا (؟) 155.



 « دقئو ضرع » ةئلذاشلا لقلب

 : جالحلا تيب ليوأت يف يسرملا سابعلا وبأ لاقو

 ةنيدملا الو ديرأ احطبلا الف يتوم نوكي بيلصلا نيد ىلع

 ءانولصم تومي هنأ ىلإ ةراشإ وهو ...نيحولاو تقولا الإ نيدلا لهو - ١

 0 ناك كلذكو

 رشع ىنثا ئرقي «يزوجلا هل لاقي هيقف دادغبب ناك 2: هللا ءاطع نبا لاقو

 :دشني اًدشنم عمسف «هتسردمل اًدصاق اًموي جرخف ءاّملع

 راهنلاب كليل برش لصاوف تلو نابعش نم نورشعلا ذإ
 راغصلا ىلع نامزلا قاض دقف راغص حادقأب برشت الو

 .""70 تام ىتح اهب اًرواجم لزي ملو «ةكم ىتأ ىتح ههجو ىلع اًمئاه جرخف

 : لئاقلا لوق رمسألا نيدلا نيكم ىلع ئرق » :اًضيأ لاقو

 اًراطفإ حارلا برشل ترظتنا امل يندعسي حارلاب دعسم يل ناك ول

 ارازوأ حارلا كتلمح ولو برشاف هبراش تنأ فيرش ءيش حارلا
 ارانلا نكسأ ينعدو نانجلا ذخ ةيفاص ءابهص ىلع مولي نم اب

 اذه ءأرقا نيدلا نيكم لاقف «تايبألا هذه ةءارق زوجت ال كانه ناسنإ لاقف
 ظ رف

 . 2«بوجحم لجر

 اي 7 :لوقي اًيدانم اوعمس ةثالث نأ اذه ىف كيفكيو » : ِهَّللا ءاطع نبا لاق

 عمس ءهرس يف اهب بطوخ ةبطاخم هللا نع مهنم لك مهفف ء4يرب رتعس
 ام :رخآلا عمسو 2 ير ىرت ةعاسلا :رخآلا عمسو «يّرِب ّرث مسا :لذحاأ ولا

 ." "0 نيعماسلا ماهفأ تفلتخاو ءدحاو عومسملاف ءيّرب عسوأ
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 ةلقنلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 تفقو ارحب انضخ » :ديزي يبأ لوق ليوأت يف يسرملا سابعلا وبأ لاقو

 ىلع «رخآلا بناجلا نم هلحاسب ءايبنألا تفقو ىنعمف » :«هلحاسب ءايبنألا

 تفقول الماك تنك ولف يأ ؛هيف ضوخلا ىلإ قلخلا نوعدي «قرفلا لحاس
 :-يسرملا سابعلا يبأ مالك ىلع اًقلعم - ةبيجع نبا لاق 7( |اوفقو ثيح

 هنم رارقإ وهف «ةعيرشلا رب لحاس ىلإ جرخي ملو رحبلا لخد هنأ هدارمف»
 نم وحصي ىتح صقان بوذجملاو .بذجلا لاح يف اذه لاق هنأل «ريصقتلاب

 رحبلا اوفرع دقف «مالسلا مهيلع ءايبنألا فالخب ءءاقبلا ىلإ عجريو هركس

 نع غابدلا زيزعلا دبع لئسو «''« سانلا اوكلسيل ربلا ىلإ اوجرخو ءهوضاخو

 -لاقف «اهلحاوسب ءايبنألا تفقو اًروحب انضخ » :يماطسبلا ديزي يبأ لوق

 اذإف «ةفيرشلا هتمأ نم نيلماكلا ضعبل هباوثأ ضعب كك ريعي دق » : -هل اًرذتعم
 يبنلا ىلإ بوسنم ةقيقحلا يف كلذو «يماطسبلا ديزي وبأ هلاق ام هل لصح هسبل
 .'"7( ءايبنألا رئاس ىلع مدقملاو ءروحبلا كلتل ضئاخلا وهف إي

 مذ يف مالكلا قايس نأب مهنم رارقإ ةبيجع نباو يسرملا ريسفت :تلق
 هيلع قفتم رمأ اذهو «ءايبنألا ةلزنم نع مهتلزنم لوزن ىلع ليلدتلاو «ءايلوألا

 جرخ مالكلا نأ ىلع لدف «ليلدتو تابثإ ىلإ جاتحي الف «نيملسملا مومع نيب

 وهو «مالكلا رهاظ هيلع لدي يذلا وهو «هنم اوبره رخآ ىنعمل ديزي يبأ نم
 نكل «مهنع ىرخأ صوصن يف تبث امك يبنلا نم لضفأ يلولا نأ ىلع صنلا
 .رهاظلا لهأ عم باطخلا يف انه جرخ ةبيجع نباو يسرملا سابعلا يبأ مالك

 ىتح ةقيقحلا جرد لجرلا غلبي ال ١ :دينجلا لوق نع صاوخلا يلع لئسو
 وه جرد :لاقف ؟ةقيقحلا جردب دارملا ام « قيدنز هنأب قيدص فلأ هيف دهشي

 )١(  :ص ننملا فئاطل 7١.
 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا (؟) 57١.



 «دقنو ضرع » ةيلذاشلا ليلا

 مل اذإو هللا الإ ىري ريصي ال دهشملا دهش اذإف ءدوهشلا يف دوجولا اذه لاوز

 عمسي الف «ةلم الو نيد ىلع همالك صصختتي الو .لوقي ام يردي امف هللا الإ ري

 قيدصلاب دارملاف كي دمحم ةعيرش ىلع ةريغ «ةقدنزلاب هيمري نأ الإ قيدصلا
 ىلع ةريغلا هنم تحص كلذلو .لامكلاو مامتلا ىلع عرشلا قيرط كلس نم وه

 ."'«ةدحولا لهأ نم اهنم حطش نم ىداعو «ةعيرشلا
 : مهلوقل هريسفت دنع يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 يلولا نودو لوسرلا قيوف خزرب يف ةوبنلا ماقم

 هللا نع ذخألا يطعت ةوبنلا نأ كلذ «قئاقحلا فصوب فشكني اذه» :لاق

 ةيالولا ماقمو هللا دابعل هَّللا رمأ غيلبت يطعي ةلاسرلا ماقمو هللا يحو ةطساوب

 . ."« هللاب ِهَّللا نع ذخأ

© © © 

 ١5١. :ص رردلاو رهاوجلا 6

 .09:ص قارشإلا مكح نيناوق (؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .ةعيرشلاو ةقيقحلاب لوقلا راثآ :ثلاثلا بلطملا

 دئاقعلا نم ريثك ىلع ترس ةيبلس راثآ ةعيرشلاو ةقيقحلاب لوقلا ىلع بترت
 دارملا وه هذه له هلوسرو هللا مالكب لدتسملا برطضاو «كولسلاو تادابعلاو

 صوصنلا تحبصأو «هرمأ نم ةريح يف حبصأف «ظفللا فلخ رخآ دارم كانه مأ
 .عرش الو ةغلب اوديقتي مل نيذلا نطابلا ءاملع نم اهرسفي نم ىلإ جاتحت اراغلأ

 نكميو ؛عساولا مهراكفأ رحب يف اوحرسو مهرطاوخل مهسفنأ اوملسأ لب
 : ةيلاتلا طاقنلا يف راثآلا هذه لامجإ

 ءاملع ىلع مهريغو نييمألا نم نطابلاو ةقيقحلا ءاملع ليضفت ١-
 :ةعيرشلا

 ثحبم دارفإ قبس دقو «ةقيقحلاب لوقلا ىلع ةبترتملا راثآلا دشأ نم هذهو
 هخيش ىلع ءانثلا يف '”يساملجسلا لوق كلذ يف مهصوصن نمو ءاهل
 . مهغورأو الدج مهدشأو رهاظلا ءاملع ملعأ هاتأ ول هنأ ىتح » : غابدلا زيزعلا دبع

 ىلإ هقبسي خيشلا نأل «هقيطي ال هنإف هتضراعم دارأو ءاًعالطإ مهرثكأو «هيف

 ىلإ دايقنالاو مالستسالا الإ هضراعم عسي ال ىتح ةينث لك هيلع دسيف «يناعملا
 0( هلوق

 :اهتعلاطمو نيمدقتملا بتك ىلإ تافتلإلا مدع -؟

 لكل لب «هب ىدتقي مدقتم ملاع لوقل دنتسي ال نطابلاو ةقيقحلاب لوقلا
 تناك امهم «ءاهل قبسي مل يتلا يناعملا عارتخا ىلع ةردقلا يفوص فراع

 201-701 ١/ :مالعألا :رظنا .(ه55١١) ةنس ىفوت « «ديلقتلا ةلأسم ىف ديدستلا در



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا ريفا

 فلسلا بتك ةعلاطمب مهل ةيانع الو «هيلع حدمي ينابر حتف يه امنإف ءاهتفلاخم

 ريبك مهدنع رهاظلا ءاملع بتكل سيلف «ثيدح حرش يف الو «ةيآ ريسفت يف ال

 ريسفت اوطاعت اذإ حتفلا لهأو » : غابدلا زيزعلا دبع لاق ءاهيلإ عجري ىتح ردق

 بابسأ اهب دارملا سيلو «لوزنلا بابسأ الإ مه مهل نكي مل مهنيب اميف نآرقلا
 يبنلا تاذ اهيلع نوكت يتلا راونألاو لاوحألا لب «رهاظلا ملع يف يتلا لوزنلا

 .©'70( لوزنلا تقو ّةيِيَلَك

 :ةعيرشلاب مازتلالا يف نواهتلا -؟
 تادوجوملا هذه نأو ءهدحاو نيع هلك نوكلا نأ ةقيقحلا نوكت امدنع

 لصو اذإف هللا يه اهنأ اهتقيقحف الإو هللا تافصل تايلجت الإ يه ام ةعونتملا

 امل كلذلو «ةعيرشلا رهاظب مازتلالل ةجاح كانه نكي مل ةقيقحلا هذه ىلإ دبعلا

 هلإ ال يذلا هّللاو يأ :ذيملتلا لاقف ,يلولا ىصعيأ هذيمالت دحأ يلذاشلا لأس

 ."”« هلل يلو كنأ دهشأ :يلذاشلا لاقف «ةقيقحلا نيع علاطي وهو «وه الإ

 :قئاقحلا مولع نم مهدنع ةريحلا ةرثك - 4

 نم ولخت ال ةعيرشلا مولع ىلع ةلضفملاو .ءةحودمملا قئاقحلا مولع

 :رمسألا نيدلا نيكم لاق .كلذب مهسفنأ مهفارتعاب ةريحلا يف عقوت تاهاتم

 هيلع ملكتي نم دجأ الف «موقلا قيرط يف رمألا ىلع لكشي ةنس نيعبرأ تثكم »
 ." « ىلع لكشأ ءيش لك لازأف نسحلا وبأ خيشلا درو ىتح هلاكشإ ينع ليزيو

 :ةقيقحلا ملعو ةعيرشلا ملع نيب لصفلا -5
 كلذلو «ةقيقح اهل سيل ظافلأ درجم هذه نأ الإ ةعيرشلا اوحدتما نإو مهو

 )١( ص زيرباإلا : 777.

 :ص ننملا فئاطل (؟) ١75١.

 ) )9:ص نئنملا فئاطل ١1590.



 ةليعلار ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هذيملت نع يسرملا لاق «نطابلاو ةقيقحلا ءاملع مهنأب مهسفنأ نوحدتمي اوناك

 ."0(فوصتلا يف هردصأ انأو «هقفلا يف هنوردصي '''هه» :هّللا ءاطع نبا

 :قرفلا لكل ةينطابلا ريسافتلا باب حتف -5

 قيرط نع اهمومس ثبت ىتح قرفلا لكل بابلا حتفب ةديقعلا هذه تببست

 تفرحف «نطابو رهاظ ملع دوجو ىودب ةنسلاو نآرقلل فرحملا ريسفتلا

 .اًعينش اًقيرحت صوصنلا

 :مهلافغتساو ءاملعلا عم لماعتلا يف قافنلاو بذكلا -

 .مهل نيركنملا ةلداجم يف قافنلاو بذكلا غيوست يف ةديقعلا هذه تببست

 : يبرع نبأ نع يلذاشلا نسحلا وبأ لئس املف «نونطبي ام ريغ مهل نورهظيف

 : لاقف اًضيأ هنع ةيفوصلا ضعب هلأس مث «قيدنز وه :لاق ءاّهيقف لئاسلا ناكو»

 ." 7( قيدص وه
 لاوحأ نم اًئيش ركنأ اذإ هيقفلا ةقفاوم ؛'بهقالخأ نمو :ينارعشلا لاقو

 هنأ ملع نإ الإ ,ةجح ىلع مهدحأ ميقي الو «ءيشب مهرمأ وأ «قيرطلا لهأ

 نع :لاق اذإف ءاهريغ فرعي ال ةرئاد يف هيقفلا نأل كلذو ءهلوق ىلإ عجري

 سيل هنأ كلذب دصقاو «معن :هل لقف «هل ةقيقح ال دتولا وأ لدبلا وأ الثم بطقلا

 .0( ةيميت نباك كلذ ركني نمم دحأ مالكب ىتأ نإ اميس ال ...هدنع ةقيقح هل

 :اهب مامتهالا مدعو ءيعرشلا مولعلل يملعلا ليصحتلا فعض -/

 ذملتتي نأ لبق هللا ءاطع نبا كلذب فرتعا دقف «هراكنإ مهنكمي الرثألا اذهو

 .ءاهقفلا دصقي )1١(

 ١55. :ص ننملا فئاطل (؟)
 .؟150 :ص ةرهازلا بكاوكلا (*)

 .ةيفوصلا يأ 62

 .١١؟:ص نيرتغملا هيبنت (0)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا ةلققلاب

 بحصي نم :نولوقي ةبلطلا تعمس تنكو» :لاقف يسرملا سابعلا يبأ ىلع

 قشو «ملعلا ينتوفي نأ يلع قشف «ءيش رهاظلا ملعلا يف هنم ءيجي ال خياشملا

 ."'"0 خيشلا ةبحص ينتوفي نأ يلع

 هيف هعلضتو قئاقحلا ملع يف هملع ةعسب هخيش هللا ءطع نبا فصو املو

 هنأكف « لزنت » :هلوقب هزمل هنإ لب «ةعيرشلا مولعب هخيش ملع ةلق كلذ دعب نيب

 : يسرملا سابعلا يبأ هخيش قح يف هّللا ءاطع نبا لاق «لفس ىلإ ولع نم لزن
 .«كلذ ىلإ قلخلا ةجاحل ءريسيلا نمزلا يفف ةلماعملا مولع ىلإ لزنت نإو

 ."”«همولع هذه نم عابتأ لق كلذلو

 :تالاقملا هذه لهأل لتقلاو عيدبتلاو ريفكتلا -4

 لب ريفكتلاو عيدبتلا نم بيصن هلان دقف تاللاقملا هذه هنم تردص نم لك

 ببسلا وه اهيف حطشلاو ةرابعلا ةاعارم مدع نأب فرتعا قورز نإ لب «لتقلا امبر

 ليصوتل ظفللا ةاعارم » :قورز لاق «ةيفوصلا ىلع ريفكتلاو عيدبتلا لوصح يف
 ٌققحُم قّسُقو عّدُبو رَمُك امبرو ...ظفللا ةقيقح يف ىنعملا ةاعارمك مزال ىنعملا

 نفلا اذه عقو ام رثكأو «هبشلا نع ميلس هجوب هدصقم ليصوت نع هترابع روصقل

 ." «اتاومأو ءايحأ مهيلع راكنإلا رثك ىتح «ةيفوصلل

 :ةمألا ءاملع عيمجو ةكئالملا مولع ىلع مهمولعب ءالعتسالا ٠-

 ةجاحب قلخلا لك نأ اومعز نأ اهب اوصتخا ةيرس مولع عارتخا ىلع بترت
 مولع ىلإ ةيرورض ةجاحب مه كلذكف لسرلاو ءايبنألا ملعل نوجاتحي امكف ؛مهل

 نإ» :هلوق يف هيلإ ةكئالملا ةجاح يلذاشلا نسحلا وبأ نيب دقو «ةقيقحلا لهأ

 هللا يندمأ امب مهدمأف ىهتنملا ةردس ةكئالم ىلإ نوتأي ةعباسلا ءامسلا ةكئالم

 )١(  :ص ننملا فئاطل ١47.
  0230ص ننملا فئاطل : ٠86

 )( :ص فوصتلا دعاوق ٠١١.



 لقفل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :لاقف هملعل راصمألا ءاملع عيمج ةجاح يسرملا سابعلا وبأ معزو «"'"6 ىلاعت

 ىلع اًّيعس ولو اهوتأل تارعشلا هذه تحت ام ماشلاو قارعلا ءاملع تملع ول»

 0 مههوجو

 :ِلَع هللا لوسر باحصأ ةفرعم نم متأ مهل ةلصاحلا ةفرعملا نأ ١-

 ىدتقيل نيعباتلاو «لمعلاب اوصخ كي هللا لوسر باحصأ » : يلذاشلا لاق

 ."7« قبو هّللاب مهفرعأ تلعجو «ةفرعملاب اننامز لهأ صخو ءمهب
 نم ةيبيغلا مولعلا يقلتل دعتسم بلقلا نأو ءاهمولعو ةوبنلا صقنت -١؟

 .'*”اهب هل ةجاح الف ءاهقيرط ريغ
 :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةدابع كرت ١-

 اومجحأف ؛مهيديرمو مهخويش كولس تدسفأ يتلا راثآلا رطخأ نم يهو

 لهأ هفرعي ال نطاب باوج اهل مهل ةفلاخم لك نأ ىوعدب تاركنملا راكنإ نع

 باوجلا يه ةقيقحو ةعيرش ىلإ نيدلا ميسقت يف ةديقعلا هذه تناكف ءرهاظلا

 .مهل نيركنملا هجو يف
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 .ةعيرشو ةقيقح ىلإ نيدلا ميسقت دقن :عبارلا بلطملا

 :ةيلذاشلا دنع ةقيقحلا ىلع درلا :الوأ

 ١- نيدلا ىلع ةليخد ةعدب ةيفوصلا ةقيقحلاب لوقلا :

 يف عدتبم لاض وهف نطابو رهاظو «ةقيقحو ةعيرش ىلإ نيدلا مسق نم لك
 نم يهو مالسالل ةئزجتو «ةلطاب ةقرفت الإ ميسقتلاو ةقرفتلا هذه امو «نيدلا

 .ةرهاظ ةعيرشو «ةيفخم ةقيقح مالسإلا يف سيلف «نيضع نآرقلا ذاختا ليبق
 صوصنلل حيحص مهفب مهضعب لضفي دقو .مهلك سانلل لزن نيد وه لب

 لوصولل كلست ةقيرطب صاخب سيل اذه نكلو «هاوقتو يملعلا هليصحت بسحب
 رهاظ ىلإ نيدلا مسقن انلعجي ال حيحصلا مهفلا اذهو ءمهب ةصاخ قرط هيلإ

 اذهو » :لاقف ميسقتلا اذه يزوجلا نبا دقتنا دقو «ةقيقحو ةعيرشو .نطابو

 دعب ةقيقحلا امف «مهتادبعتو قلخلا حلاصمل حلا اهعضو ةعيرشلا نأل حيببق

 ريغ يف ةقيقحلا مار نم لكو «نيطايشلا ءاقلإ نم سفنلا يف عقاو ءيش ىوس اذه

 7( عودخم رورغمف ةعيرشلا
 الف ؟ال مأ نطابلاو ةقيقحلا ملعب ِةكَي لوسرلا ءاج له ةيلذاشلا لاؤس دنعو

 : يفنلاب وأ تابثإلاب امإ :نيباوج دحأ نم مهباوج ولخي

 ربخأو هعاشأ لهف : مهل لاقيف هب ءاج لَك يبنلا نأ تابثإ :لوألا باوجلا

 هذه يه نيأف :انلق هباحصأ هب ربخأو هعاشأ :اولاق نإف ءهمتك مأ هباحصأ هب

 مالكب سانلا ملعأ نإف «ةينطابلا مولعلا كلت نم ءيشل دوجو ال ذإ ءصوصنلا

 نومعزت فيكف «صوصنلا هذه لثم نوركني مهو «نوثدحملا مه وو لوسر

 يأ يفو ءاهدوجو ناكم نع انوربخأف اهدوجو ىلع متررصأ نإف ءاهدوجو



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا
 1س سر سس سس سس سس سس

 .الصأ اهدوجو مدعل كلذ لعف نوعيطتسي ال مهنأ :باوجلاو «فنصم

 فيكو :انلق .سانلا نع اهافخأو اهرتسو اهب ءاج ِةَِكَي لوسرلا نإ :اولاق نإف

 اهيلع انلصح اولاق نإف دنس يأبو قيرط يأ نم ءاهيلع متلصحو مكل تلصو

 دقع قبس دقو «فشكلا ىوعد ىلإ اذِإ رمألا عجر :انلق «فشكلا قيرط نع
 عم اهرتسو اهب ءاج ِيِلَي يبنلا نأب لوقلا نإ مث «هيف قحلا نايبو هنع لقتسم لصف

 رمأ لك نإ !اهمتكو ةرورضلا دوجو ميقتسي لهف «ةساملا اهترورضو اهتيمهأ

 مث مولعلا مظعأ نم يه لاقي نأ امأ هب عفنلا معي ىتح هرشن نم دب ال يرورض

 اهمهف رسعتل اهرتس بجو امنإ :اولاق نإف «ميقتسي ال اذهف اهرتس بجي لاقي
 ىلاعت هللا سيلأ :لاقيف ءاهب ةطاحإلا نع مهكرادم فعضو «قلخلا ةماع ىلع

 ةيفوصلا كرادم ىوق امك سانلا كرادم يوقيو «مولعلا كلت للذي نأ ىلع رداق

 نيملسملا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا ىلع ىلاعت هللا مهلضف ةيفوصلا نأ مأ !اهل

 .! !اهمهف نع مهلوقع ترصق نيذلا

 ءاهب هوفت وأ «مولعلا كلتب ءاج ِهكَي يبنلا نوكي نأ يفن : يناثلا باوجلا

 ماهلالاو فشكلا قيرط نع مولعلا كلت اوقلت مهو :ةعيرشلا ملعب ءاج امنإو

 نم لوقلا اذهو «هعابتا بجي يذلا مهدنع يحولا نم عون وه يذلا ينابرلا

 ىضمأ ِةِكَي يبنلا نأ هانعم نأ ذإ «ةلاسرلا ماقمل اًصقنت اهدشأو «لاوقألا ثبخأ

 هب الهاج ناكو .«فرشأو هنم مظعأ وه ام كانه ملع رشن يف هرمع عيمج

 اذه نأ هيناعم نم كلذكو !!هل اودتهاف نورخأتملا ءالؤه ىتأ ىتح .هباحصأو

 دق اًذِإف كك لوسرلا قيرط ريغ نع لصح دق مهمعزب مهل لصاحلا ريخلا

 .دِكَو انيبن قيرط ريغ نم ريخلا مظعأ لصحي
 : مهنع ةدراو ةريثك صوصن يف ةلاقملا هذه نالطب فلسلا نيب دقو

 نبا لاق :ءيش لك يف هلي لوسرلا عابتاب الإ الماك اّيلو نوكي ال يلولاف

 نوكي ال ٍةللي دمحم ةلاسر هغلب نم لك نإف ءايلوألا فالخب اذهو» :ةيميت
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 وه قحلا نيدو ىدهلا نم هل لصح ام لكو كي دمحم عابتاب الإ هلل ايلو
 اذإ الإ هلل ايلو نوكي ال هيلإ لوسر ةلاسر هغلب نم كلذكو هوكي دمحم طسوتب
 ."'"« هيلإ لسرأ يذلا لوسرلا كلذ عبتا

 ىعدا نمو ١ :ةيميت نبا لاق : لك دمحم ىلإ هيف جاتحي ال قيرط يلولل سيلو
 هيف جاتحي ال هللا ىلإ قيرط هل نم ِهَِكي دمحم ةلاسر مهتغلب نيذلا ءايلوألا نم نأ

 ."'”(دحلم رفاك اذهف ٍةِكَكي دمحم ىلإ
 نمو بولقلا مولعو حراوجلا مولع نم ةعفانلا مولعلا عيمجي ءاج دو يبنلاو

 كو دمحم ىلإ جاتحم انأ :لاق اذإو » :ةيميت نبا لاق :رفاك وهف كلذ ريغب لاق

 رش وهف ؛ةقيقحلا ملع نود ةعيرشلا ملع يف وأ ؛نطابلا ملع نود رهاظلا ملع يف
 لهأ نود نييمألا ىلإ لوسر ادمحم نإ :اولاق نيذلا «ىراصنلاو دوهيلا نم

 كلذكو «كلذب رافك اوناكف .ضعبب اورفكو ضعبب اونمآ كئلوأ نإف «باتكلا

 ام ضعبب نمأ «نطابلا ملع نود رهاظلا ملعب ثعب ادمحم نإ :لوقي يذلا اذه

 وه يذلا نطابلا ملع نأل «كئلوأ نم رفكأ وهو «رفاك وهف «ضعبب رفكو هب ءاج

 اذهو «ةنطابلا ناميإلا قئاقحب ملع وه اهلاوحأو اهفراعمو بولقلا ناميإ ملع

 .ةرهاظلا مالسإلا لامعأ درجمب ملعلا نم فرشأ

 قئاقح نود ةرهاظلا رومألا هذه ملع امنإ ِهِكَيك ادمحم نأ يعدملا ىعدا اذإف

 ضعبلا نأ ىعدا دقف «ةنسلاو باتكلا نع قئاقحلا هذه ذخأي ال هنأو «ناميالا

 :لوقي نمم رش اذهو ؛رخآلا ضعبلا نود لوسرلا هب ءاج امم هب نمآ يذلا

 ىندأ هب نمآ يذلا ضعبلا اذه نأ يعدي الو «ءضعبب رفكأو ضعبب نمؤأ
 ١ 20« نيمسقلا

 .1880 :ص ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا )١١(

 ١9465-١45. : ص ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا (؟)

 .145-946١:ص ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا ()



 فليقل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : سانلا رئاس نود ملعو مهفب هتمأ نم اًدحأ صخي مل ِةْلَك يبنلاو

 مولعلا ضعبب هباحصأ ضعب صخ ِةِكَي يبنلا نأ نم هب اولدتسا ام عيمجو

 هذه ةيميت نبا ركذ دقو ءاهنم دارملا اومهفي مل صوصن وأ «ةلطاب يواعد يهف

 : هيئات يلعل ليق هنأ حيحصلا يف امك اذهو » :ةيميت نبا لاق : اهيلع درو ةلدألا

 لك هَّللا لوسر مكيلإ دهع له : ظفل يفو ؟اًئيش ِيكَي ِهَّللا لوسر مكدنع كرت له

 اًمهف الإ «ةمسنلا اربو ةبحلا قلف يذلاو ال ١ لاقف ؟سانلا ىلإ هدهعي مل اًئيش

 ثيداحألا نم وحنو اذهبو ''' ةفيحصلا هذه يف امو «هباتك يف اًدبع هللا هيتؤي

 اوصتخا مهنأ نم تيبلا لهأو يلع نع ركذ ام نأ ىلع ءاملعلا لدتسا ةحيحصلا

 رفجلا نم ركذي ام لثم ؛مهيلع بذك مهريغ نود لكي يبنلا هب مهصخ ملعب
 دق هنإف «مهنع ةينطابلا ةطمارقلا هرثأ امو «كلذ ريغو "'”لودجلاو ةقاطبلاو

 يلع ىلع بذك كلذكو «هريغ ىلع بذكي مل ام يوي قداصلا رفعج ىلع بذك
 اذه ريغ يف طسبو اذه نيب دق امك ءريْوَو تيبلا لهأ ةمئأ نم هريغو هيَ

 .عضوملا

 نأو «هريغو ركب يبأ ىلع قئاقحلا يعدمو كاسنلا نم موق بذكي اذكهو

 مهنأ نوعدي دق مث ؛هروضح عم رمع اهمهفي ال قئاقحب هبطاخي ناك كك يبنلا

 دق لاهجلاو ةقدانزلا ءالؤه نم ريثكو ءاذاحلإو ةقدنز اهتقيقح نوكتو اهوفرع

 نيبارج ِلكي هَّللا لوسر نع تظفح » :ةريره يبأ ثيدحب كلذ ىلع جتحي

 )١( يراخبلا هجرخأ ح:/١41".

 ةمألا نع همتك هنكلو ِلَي دمحم ىلإ ِهّللا هاحوأ ءاّصاخ اًملع كانه نأب نوعيشي ةضفارلا ناك (؟)

 .هذخأ اًيلع نأ نومعزي يذلا هريغو رفجلا ملع وهو «تيبلا لآو اًيلع هب صتخاو ءاًعيمج
 هب لخدو هذخأف ءرشع يناثلا مامإلا ىلإ لصو ىتح اًرس هنولوادتي هدعب نم ةمئألا ذخأو

 اًئيش رشني ذئيحف «بادرسلا نم جرخ اذإ الإ موتكملا ملعلا اذه سائلا ىري نلو «بادرسلا

 2577/4 2557 /؟ :ةنسلا جاهنم :رظنا .ةمألا نم دحأ هملعي مل يذلا ٍةكَي ىبنلا ملع نم

 .776 : ص يرافقلل ةعيشلا بهذم لوصأو « /8
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 اذهو ''"(موقلحلا اذه متعطقل هتثثب ولف رخآلا امأو ءمكيف هتثثبف امهدحأ

 ةفرعمو نيدلا ملع نم ءيش هيف نكي مل رخآلا بارجلا نكل «حيحص ثيدحلا

 نتفلا ثيداحأ بارجلا كلذ يف ناك لب ...هؤايلوأ هب صتخي يذلا هديحوتو هللا

 نيب نتفلا نم نوكيس امب مهربخأ هلك يبنلا نإف «نيملسملا نيب نوكت يتلا
 لتقم ناك امل اذهلو ءرافكلا نيبو مهنيب نوكت يتلا محالملا نمو .«نيملسملا

 مكنأ ةريره وبأ مكربخأ ول :رمع نبا لاق كلذ وحنو ريبزلا نبا ةنتفو نامثع

 وبأ ناكف «ةريره وبأ بذك :متلقل كلذ ريغو تيبلا نومدهتو مكتفيلخ نولتقت
 هلمتحي ال امم كلذ نأل ءاهعوقو لبق نتفلا ثيداحأب ثيدحتلا نم عنتمي ةريره

 هنأو «ناميلا نب ةفيذح ثيدحب نوجتحي كلذكو «مهماوعو سانلا سوؤر

 يذلا رسلا نكل .''”فورعم ةفيذح ثيدحو ؛هريغ هملعي ال يذلا رسلا بحاص

 .كوبت ةوزغ يف اوناك ناك نيذلا نيقفانملا نايعأب هتفرعم وه هريغ هملعي ال

 ربخأف «مهرمأ ٍةكَي يبنلا ىلإ ىحوأف «ةكَي يبنلاب كتفلاب اومهأ اوناك مهنإ لاقيو
 نأل «ةفيذح هيلع ىلص نم ىلع الإ يلصي ال رمع ناك اذهلو «مهنايعأب ةفيذح
 ركذ امل هنأ ةفيذح نع حيحصلا يف تبث دقو ءاهنع يهنم نيقفانملا ىلع ةالصلا

 سانلا ثدح نكلو اهثيدحب هصخي مل ٍةِكَي يبنلا نأ نيب اهب سانلا ملعأ هنأو نتفلا

 .( انظفحأ انملعأ ناكو » :لاق .مهلك

 مد ردهأ دق حتفلا ماع ناكِلك يبنلا نأ "”نئسلا يف نأ اذه نّيِب اممو

 .هعيابيل لي يبنلا ىلإ نامثع هب ءاجف «حرس يبأ نب هّللا دبع مهنم :ةعامج

 يلإ رظني ديشر لجر مكيف ناك امأ » :لاقو هعياب مث .ةعاس كي يبنلا هنع فقوتف

 )١( يراخبلا هجرخأ ح:١١١.

 .ا/57:ح يراخبلا هجرخأ ()

 ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو «40517 :ح يئاسنلاو «578 :م دواد وبأ هجرخأ (6)

 ١777. :ح : ةحيحصلا
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 هَّللا لوسر اي :راصنألا نم لجر لاقف «« هقنع برضيف اذه نع تكسمأ دقو

 هوحنو اذهف ««نيعألا ةنئاخ هل نوكت نأ يبنل يغبني ام ١ :لاقف ؟يلإ تأموأ اله

 .هنطبي ام فالخ سانلل رهظي ال «هنطابو هرهاظ يوتسي ِةَِكَي يبنلا نأ نيبي امم

 .''"(مهوحنو ةسكنتملا لالضو ةطمارقلاو ةفسلفتملا نم ةقدانزلا هيعدت امك

 نل ةينطابلا مهتاريسفت نإف عبات الو بحاص الو يبنب اوديقتي مل اذإو : تلق

 مهتاناسحتسا اهنأ اهتقيقح نأل «ةقيرطو خيش مهف دنع فقت نلو .دح اهل نوكي

 قرط يف مهبعالتو عدبلا لهأ عسوت يبطاشلا نيب , دقو «يفوص خيش لك اهليختي

 اهلصاحو » :لاقف .«فلس نمب مهديقت مدعل طبضنت ال اهنأو «لالدتسالا

 رصحو «ةمئألا هنيبو ءاملعلا هحضوأ يذلا قيرطلا نع لالدتسالا يف جورخلا

 تاللالدتسالا يف عدبلا لهأ قيرط ىلإ رظن نمو «ملعلا يف نوخسارلا هعاونأ

 غئاز كل حصي هجو لك ىلعو .«دح دنع فقت ال ةلايس اهنأل طبضنت ال اهنأ فرع

 ىلإ اهمزتلا يتلا ةلحنلا بسني ىتح «هرفكو هغيز ىلع لدتسي نأ رفاكو
 تايآب هرفك ىلع لدتسا هنأ رافكلا ضعب نع انعمسو انيأر دقف ء.ةعيرشلا

 لمح وأ «تاطانملا فرح وأ «تاهباشتملا عبتا نم لك كلذكو .. .نآرقلا

 ذخأ وأ «ةيهاولا ثيداحألاب كسمت وأ «حلاصلا فلسلا دنع هلمحت الام تايآلا

 ةياب هضرغ قفاو داقتعا وأ لوق وأ لعف لك ىلع لدتسي نأ هل يأرلا يدابب ةلدألا

 ةعدبلاب ترهش ةقرف لك لالدتسا هيلع ليلدلاو ءالصأ كلذ زوجي ال ثيدح وأ

 .""( فقوت ريغ نم ثيدح وأ ةيآب اهتعدب ىلع
 اهْنَلْمُأ تاناسحتسا يه امنإ ةنسلاو نآرقلل ةيلذاشلا ريسافت ةقيقحو :تلق

 ءيعرش ليلد ىلع دنتست ملو ءاهورشنو اهوحجرف مهتاليختو مهلوقع مهيلع
 نابأ دقو «همدع لب مهليلد فعضل مهتلداجمو ءاملعلا ةشقانم نم اوبره كلذلو

 .7١5/”:ىواتفلا عومجم ()

 .,504-751 /١:ماصتعالا (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا قليلا

 ام هنأب ناسحتسالا دح نم امأف» :هلوق يف نايبلا متأ ةلأسملا هذه يبطاشلا

 ةلمج نم عونلا اذه نوري ءالؤه نأكف «هيأرب هيلإ ليميو هلقعب دهتجملا هنسحتسي

 دري نأ زوجي لب «كلذب عرشلا دري نأ زوجي لقعلا نأ كش الو ءماكحألا ةلدأ

 لمعلا مهمزليف «مهيلع هللا مكح وهف -الثم-ماوعلا ماهوأ ىلإ قبس ام نأب

 ءرظنب الو «ةرورضب ال «هب دبعتلا فرعي ملو ءاذه لثم عقي مل نكلو ءهاضتقمب

 ءادتبا هنأل ءهّللا مكحل هدانسإ زوجي الف ءنونظم الو عطاق عرشلا نم ليلدب الو

 نأ نوبحي ال مهرثكأ ةيلمعلا عدبلا بابرأ نأ ىلع ...لقعلا ةهج نم عيرشت

 نأ ةحيضفلا نم افوخ «نوغتبي اميف هريغ الو املاع نوحتافي الو ءادحأ اورظاني

 ءاوعناصي نأ هوقل وأ املاع اودجو اذإ مهناش امنإو ءايعرش ادنتسم اودجي ال

 ىتح تالاكشإ ةرهاطلا ةعيرشلا يف هيلع اوقلأ ايماع الهاج اودجو اذإو

 ةريحلا مهنم اوفرع اذإف .مهنيد اوسبليو ءمهيلع اوطلخيو ءمهولزلزي

 ملعلا لهأ اومذو ءائيشف ائيش جيرذتلا ىلع مهعدب نم مهيلإ اوقلأ سابتلالاو
 .""70 هتصاخو هَّللا لهأ مه ةفئاطلا هذه ناو ءاهيلع نوبكملا ايندلا لهأ مهنأب

 ظ ظ : نطابلا ىنعملاب ربدتلا ةلص -؟
 وهو «هدارمل ىلاعت هَّللا نع مهفلا صنلا نطابب داري دق هنأ ةنسلا لهأ نيب

 سانلا لمكأ نوعباتلاو ةباحصلا ناك دقو «ءصنلا دصاقمل ربدتلا هب داري يذلا

 ىنعم هب ديرأ نإو «قح وهف ىنعملا اذه صوصنلا نطابب ديرأ نإف «ءكلذ يف

 اًنطابو اًرهاظ نآرقلل نأ معز نم سانلا نم » : يبطاشلا لاق «لطاب وهف رخآ

 يبنلا نع هلسرأ امم نسحلا نعف ءراثآلاو ثيداحألا ضعب كلذ ىف اولقن امبرو

 رهظلا نأب رسفو «"7:نطبو رهظ اهلو الإ ةيآ هللا لزنأ ام١ :لاق هنأ هي
 ىلاعت هللا نأل «هدارمل هَّللا نع مهفلا وه نطابلاو «ةوالتلا رهاظ وه رهاظلاو

 .5607-504؟/؟ :ماصتعالا )1١(

 .اًبيرق هجيرخت قبس (؟)



 اغار ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هلأ نو ٌقَدَصَأ ْنَمَو ويف بير ال َةَمبِقْلا موي لإ كَدَمَمْجَل ٌوْه الإ لإ 5ل هال :لاق
 ملو «باطخلا نم هدارم هَّللا نع نومهفي ال ىنعملاو «[47 :ءاسنلا ةروس] نيد

 اوظحي مل نكلو !مهناسلب لزنم وهو فيك «مالكلا سفن نومهفي ال مهنأ دري
 هلأ ٍرْيَغ ٍدنِع ْنِم ناك َوَلَو ناموا ويكتب ٌدَنَأَم : ىلاعت لاقو ...مالكلا نم دارم مهفب

 هب نوف راع مهو ءيش ىنعملا رهاظف «[47 :ءاسنلا ةروس] 4اريْبَكح اًدِئْخَأ هيف أوُدَجَول

 اذإو ءهّللا دنع نم هنأ هيف كش ال يذلا وهو رخآ ءيش دارملاو «برع مهنأل

 تفتلا نمل نوكي امنإ ربدتلاف ...ةتبلأ فالتخا نآرقلا يف دجوي مل ربدتلا لصح

 لصحي ملف «نآرقلا دصاقم نع اوضرعأ مهنأ يف رهاظ كلذو ءدصاقملا ىلإ
 .©0«ربدت مهنم

 صوصنلا تسيلو «لوبقم عرشلا صوصنل ربدتو رابتعاو مهف لك سيلو
 : يبطاشلا لاق :هدرت ام يناعملا نمو هلبقت ام يناعملا نم لب «ىنعم لكل ةلامح

 ىلع تحص اذإ رئاصبلل ةرهاظلا بولقلا ىلع ةدراولا ةينآرقلا تارابتعالا ١
 «نآرقلا نم هراجفنا لصأ نوكي ام : امهدحأ : نيبرض ىلع يهف اهطورش لامك

 رون قرخي يذلا وه ةلمجلا يف حيحصلا رابتعالا نإف «تادوجوملا رئاس هعبتيو

 ريغ وأ حيحص ريغ وهف فقوت نإف «فقوت ريغ نم ناوكألا بجح هيف ةريصبلا
 نم هراجفنا لصأ نوكي ام :يناثلاو «كولسلاب قيقحتلا لهأ هنيب امبسح «لماك

 .نآرقلا يف رابتعالا هعبتيو اهيلك وأ اهيئثزج تادوجوملا

 نآرقلا نطاب مهف يف ربتعم وهو «حيحص رابتعالا كلذف «لوألا ناك نإف

 هل لزن ام قفو ىلع بولقلا ىلع دري امنإ نآرقلا مهف نأل «لاكشإ ريغ نم
 بسحبو «نيفلكملا نم دحاو لكب قيلي ام ىلع ةماتلا ةيادهلا وهو «نآرقلا

 يشم اهقيرط ىلع يشملاف كلذك تناك اذإو «قالطإب ال اهلاوحأو فيلاكتلا

 .7407/-7585/:تاقفاوملا )١(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا كلل

 هلهأ نم ناك نم الإ هدجي املق ينآرقلا رابتعالا نألو «ميقتسملا طارصلا ىلع

 مل امك «هدودح نع هيف رابتعالا دنع نوجرخي الف «داهتجا وأ ديلقت ىلع هب المع

 مهفلا باوبأ مهل حتفنت لب ؛هدودح نع هقالخأب قلختلاو هب لمعلا يف اوجرخي
 ىلع هنايرجل هب ادتعم نوكي نأ كلذ نم مزليو .هماكحأ يزاوت ىلع هيف

 راج هلك هنإف «هيف حلاصلا فلسلا مهف نم لقن ام كلذ ىلع دهاشلاو ؛هيراجم

 .ةيعرشلا ةلدألا هيلع لدت امو «ةيبرعلا هب يضقت ام ىلع

 هذخأو «مزال نآرقلا نطاب مهف يف هرابتعا نع فقوتلاف «يناثلا ناك نإو

 يف هرابتعاب لوقلا قالطإ حصي الف «لوألا فالخب هنأل «عنتمم هيف هقالطإ ىلع

 ."37(نآرقلا مهف

 : بولقلا لامعأ نطابلاو ةقيقحلاب دوصقملا سيل -*

 لامعأ ةيفوصلا دنع ةقيقحلاو ةعيرشلاو «نطابلاو رهاظلا نم دصقملا سيل

 ىلاعت هللا نأ نوتبثي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نإف «بولقلا لامعأو حراوجلا

 لامعأ يه ةرهاظلاف «ةنطابو ةرهاظ : ضئارفلا نم نيعون هدابع ىلع ضرتفا

 ريغ ىلإ ركنم نع يهنو فورعمب رمأو جخو موصو ةاكزو ةالص نم حراوجلا
 .كلذ

 ىلإ هب ءاجرو هنم فوخو هيلع لكوتو ِهَّلل بح نم بولقلا لامعأ : ةنطابلاو
 ىلع بولقلا لامعأ نولضفيو «مهدنع دكأتم نيعونلا نيذه الكو «كلذ ريغ

 .حراوجلا لامعأ هيلع موقت يتلا ساسألا يه اهنولعجيو «حراوجلا لامعأ

 دق ةقيقحلاو ةعيرشلاو «نطابلاو رهاظلا نع نوملكتي امدنع ةيلذاشلاو

 ةلأسم ةياغ نأ مهب نسحملا نظيف ''"”عضاوملا ضعب يف ثحبملا اذهل نوقرطتي

 )١( /9:تاقفاوملا 78-707 7,
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 2 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لامعأو حراوجلا لامعأ ىمسم وه نطابلاو رهاظلاو ةعيرشلاو ةقيقحلا

 ةقيقحلا مولع نم ةطيسب ةيئزج هذه نإف ؛هنم حداف أطخ اذهو «بولقلا
 كلذلو .قلخلا ةماع لوقع اهعست ال ةيرفك ةينطاب لئاسم اهئاروو «ةعيرشلاو

 .الملا مامأ الو باتك يف ال اهثب زوجي ال اًرارسأ تناك

 :ةراشإلا ةغل يف قحلا لوقلا -5

 املو هِي لوسرلا قيرط ريغ نم مهل تلصح راكفأو تادقتعم ةيفوصلل

 زمرلا ةغل قيرط الإ قيرط مهل نكي مل جراخلا ىلإ سفنلا نم اهجارخإ اودارأ

 نعو «قئاقحلاو رارسألا هذه لاصيإ نع ةصقان يهف ةرابعلا امأ «ةراشالاو

 سيماوقلا يف ةفورعم نكت مل يناعم اولخدأ زمرلاو ةراشاإلا ةغل قيرط

 برعلا نع ةذوخأملا- ةيبرعلا ةغللا يناعم ىلع راصتقالا اوربتعاو «مجاعملاو

 حلطصملا يف ظافلألاو يناعملاف «يبهولا ملعلل ةبراحمو اًدومج -نيمدقتملا

 زوجي ال ةيفوصلا ةغللا هذهو «ققحم فراع يلو لك بسح ددجتت يفوصلا

 قلخلا يقاب امأ ءاهب نيصاخلا اهلهأل الإ اهنيودت وأ اهيلع عالطالا وأ اهتفرعم

 اذه يف ماوع مهف ماوعو ةالوو نيدهاجمو دابعو داهزو ةعيرشلل ءاملع نم

 تاراشاإلا هذهو «قئاقحلا يناعم لمحت ىلع ةرداق مهلوقع تسيل بابلا

 ةريحلا يف سانلا تعقوأ اًراغلأ ةيبرعلا ةغللا يف تلخدأ اهوعرتخا يتلا زومرلاو

 ظافلألا هذه نم ةعومجم نم ةبكرم مهتارابعو مهلمج تحبصأو .«كشلاو

 لقعت الو هتادرفم لقعت : نيعبس نبا مالك ١ :ديعلا قيقد نبا لاق ىتح «ةلكشملا
000 

 ( هتابكرم

 يف (ةرابعلا) يه يتلا ةيبرعلا ةغلل مده زمرلاو ةراشإلا ةغل نإ مث
 ةغللا سيماوقفو مجاعم يف ةروصحم ةيبرعلا ةغللا يناعمف .مهحالطصا

 )١( :ص ينازاتفتلل نيعبس نباو «١/7417:تايفولا تاوف 0١٠.



 0 دقنو ضرع 2 ةيلذاشلا 20

 ال ةغللا يناعمف «بتكلا كلت ىلإ عوجرلاب هيلعف ةملك ةفرعم دارأ نمو « ةيبرعلا
 يفو «ةميدق ةيبرع تاملكل ةديدج يناعم عادتبا يهف ةيفوصلا ةغل امأ «ددجتت

 .اهيلع تامو اهب ءاج يتلا كي دمحم ةعيرشل مده اذه

 نإف ؟ةلوبقم ةحيحص اهب متيتأ يتلا يناعملا هذه نأ مكل نيأ نم مهل لاقيو

 نم مكفلاخي نم لوقي كلذكو ليق !ىلاعت هللا نم حنمو بهاوم يه :اولاق

 .!دحاو يرشملاو مهلوق دريو مكلوق لبقي فيكف «ىرخألا ةبنطابلا قرفلا لهأ

 ةجح كلذ اولعج (يفوصلا زمرلاو «ةيفوصلا ةراشآإلا) ةلوقم اوعرتخا املو

 معزب «ةرهاظلا مهتايرفكو مهتاحطش ىلع راكنإلا نم ةعيرشلا ءاملع عنمل ةيفاك

 :ةريثك هوجو نم ةدساف ةلوقملا هذهو ءزمرلاو ةراشإلا ةغلب نولهاج مهنأ

 ءاملع نأ الإ مهمالكل ىنعم الف «ةعيرشلا ءاملع لاهجتساو لافغتسا ١-

 لافطألا ةلزنمب مهف «ةيفوصلا مالك مهفت ىتح ةلماك لوقع مهل تسيل ةعيرشلا

 .رابكلا يناعم نم ريثك مهنع بيغي نيذلا

 هللا مالك ظفح يف مهرامعأ اونفأ نيذلا ةعيرشلا ءاملع نكي مل اذإ -؟

 يف اولمحتو ء«هيلإ ةوعدلاو هب لمعلاو همهفو هتسرادمب ةيانعلاو وكي هلوسرو

 .هلوسرو هللا مالك ةقيقح ةفرعم نم بيصن ءالؤهل نكي مل اذإ «قاشملا هليبس

 نيثدحملاو ءاهقفلا تاراجم نع مهروصقب اوفرتعا نيذلا مهريغل نوكي لهف

 بتك ةعلاطمو «ءمهخويش ةمدخ يف مهرامعأ اونفأ امنإو «نيرسفملاو

 هللا ىمعأ نم الإ كلذب لوقي ال ؟؟ لمكأو ملعأ ءالؤه نوكي له «فوصتلا

 قئاقحلل هدر غلب امهم فوصتلا بهذم ةرصن همه ناكو «قحلا نع هتريصب

 .!تاملسملاو

 لوق وه تغلب امهم ةيفوصلا تاحطش ىلع راكنإلا ةمرح ةقيقح نإ -خ



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةقيقحلا باب نأ ماد امف «ةينطابلا تالاقملا بابل حتف كلذ يف نإ -ه

 ءالعف ثدح ام اذهو «قرفلا نم مهريغل حتفي ال اذاملف ةيفوصلل حتف نطابلاو

 .هلوسرو هّللا مالكل ريسفت ةقرف لكل حبصأف

 : ةيفوصلا تاحطش ىلع راكنإلا مكح يف قحلا لوقلا -ه

 ريذحتلاو ةيفوصلا قرطلا ىلع درلا يف اًثيدحو اميدق مالسإلا ءاملع دهتجا
 ام هيف دازي نأ نم نيدلا ىمحل اًظفحو ىلاعت هَّلل ةبرق كلذ لك ءاهئاطخأ نم
 «طقف ةنسلا ءاملع يف ةروصحم دوهجلا كلت نكت ملو ؛هنم صقني وأ «هنم سيل

 ةيلذاشلا ةقيرطلا ءاملع زربأ نمو ءاضعب مهضعب دقن مهسفنأ ةيفوصلا نإ لب

 وهو -قورز ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلع راكنإلا يف ةدومحم فقاوم مهل تناك نيذلا

 ريثك قورز ناك املو .-ةقيقحلا ءاملع نم سيلو مهدنع ةقيرطلا ءاملع نم

 يف هبتك نم ةعبرأ صصخ دقف «ةيدقعلاو ةيلمعلا ةيفوصلا عدبلا ىلع داقتنالا
 «قداصلا ديرملا ةدع :فلأ دقف «مهتالوقم ضحدو ةيفوصلا عدبلا ىلع درلا

 .عدبلا لهأ ىلع درلاو «ةيفاكلا ةحيصنلاو «عماجلاو

 نم كلذ ربتعاو «هرصع ةيفوص ىلع اهيف ركنأ يتلا قورز صوصن نمو

 انبرغم يف ترشتناو تبلغ ةمذرش ىلع انمالك لب » :هلوق هلوسرو هلل حصنلا

 لاجر اهثدحأ قيرط كلذو ءرثكأ يداوبلا يفو ءرضاوحلاو يداوبلا يف ءاذه

 نيذلا ثانإلاو روكذلا نم لاهجلا ماوعلا اوعمجيف ءايندلا ماكح اهب اولكأيل

 مهدنع ررقتو «نيدلا ةهج نم مهيلع اولخدف «ةرصاق مهلوقعو ةغراف مهرودص

 سأر قلح دنع عامتجالاو «تامقللا ميقلتو «سوؤرلا قلحب يه امنإ ةبوتلا نأ

 .تاقعزلاو حطشلاو «نيودتلاو ةلوادملاب ركذلاو «ةبوتلل ةميلولاو «بئاتلا
 انالف يديس نأب فارتعالاو «تاعنصتلاو تاحيبستلاو تاءابعلا لامعتساو

 كلذب نيدلا اورهظأ مهنأ اومعزو ...هاوس هل خيش ال نأو كلذ يف هخيش

 دقتعاف «مهنم مهورذحو هَّللا قيرط اوعطق ءاملعلا نأ مهدنع اوقلأو ؛هويحأو



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا ةلياكلا

 : /١0(
 . (مهتوادع مهضعب

 ذإ «مهيف ةثداحلا عدبلا ةرثك مهيلع داقتنالا ةرثك ببس ناك امنإو :تلق

 مهضعب ادح ام اذهو «عدبلا كلت عنمت مهتقيرط يف ةيجهنم دعاوق مهدنع سيل

 ريثك ناك دقلو » : هلوقب برغملا يف ةرخأتملا مهقرط يف ىضوفلا كلت فصوب

 مايألا هذه يف امأ ...ةيريرحتلا مولعلا لكب ءاملعو نيهقفتم ةيفوصلا لهأ نم

 لكل ةجاح ال هنأب نيلئاق مهيلإ باستنالاب ةقوسلاو ةلهجلا لكل نونذأي مهنإف

 يف ةدوجوملا ةقيقحلا ةفرعم فشتكت حورلا نإ نولوقي مهو ؛ملعلا عاونأ
 دقو «تفاهتم ءاعدا وهو ءاذه مهبهذم تابثال ةديدع اًبابسأ نوعديو «بلقلا

 يف سامغنالا ىلإ ةعيرشلا ىلع مهتظفاحمو «مهفالسأ رئاعش نع اوفرصنا

 شحافلا ءانغلا ديدرتو «مئالولاو دئاوملا ىلع اوتفاهتو «تاوهشلاو تاذلملا

 ."”« مهبايث نوقزمي دقو .ظفللا

 ةيفوصلا يف ةرشتنملا عدبلا ىلع هدر دنع ةحيحص اًلوصأ قورز عضو دقو
 : ةيفوصلا تاحطش ركنأ نم لك ىلع درلا يف ةعفان لوصأ يهو «هرصع يف

 : ضارعألا ظفح ىلع مدقم نايدألا ظفح :لوألا لصألا

 كلذلف (ةلمجلا يف ضارعألا ظفح ىلع مدقم نايدألا ظفح)» :قورز لاق

 حاكنك مكح ذافنإ وأ ةداهش وأ ثيدحل حيرجتلاو ليدعتلا يف اهركذ زاج

 يزوجلا نبا نييعت هنم لعلو «هتبترب رتغي نأ ءادتقا لحم نم ريذحتو ءملظتو

 فالاخ ىلع لدت عينشتلا يف دحلا ةزواجم نكل «ةيفوصلا نم هيلع درلا دصق نم

 ءرذحتل لالضلا هوجو فرع باتك عفنأ وهف الإو ءنوققحملا هحرطأ هبو «كلذ

 ." "( هنكمأ هجو متأب ةنسلا ىلع هبنو

 .58” :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا 5-2700 : ص عدبلا لهأ ىلع درلا 00(

 ,.6١٠1-6١١:ص فوصتلا دعاوق (9)



 2010 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :بيعيو بيري ام لك كرت بوجو : يناثلا لصألا

 ام كرتب ةقيرطلا مسر ةماقإ ىلع يفوصلا ظفحت بوجو ١ :اًضيأ قورز لاق

 ام كرتب ةقيرطلا مسر ةماقإ ىلع يفوصلا نم ظفحتلا بجو .(بيعيو بيري
 مزلف ...ةقيرط ىلع نعطلل لاخدإ هيف هلوخد نأل احابم ناك نإو «بيعيو بيري

 ال نأب ءاقلالا يفو «ةنسلاو باتكلا نع الإ ذخؤي ال نأب «لوبقلا يف ظفحتلا

 دنتسا ركنم ىلع بتع الف الإو «عزانم ريغ نم امهيف غئاسلا هجولاب الإ ىقلي
 ."'"( حيحص لصأل

 ننس ةاعارمو .قلخلا عم هلماعت يف هلاوحأ ةاعارم بوجو : ثلاثلا لصألا
 ك

 : هللا

 ءاهيف رمأ امك .قلخلا ةلماعم يف هلاوحأ لمهأ يفوص لك » :قورز لاق

 وأ «هلاوحأ يف حطش وأ هلامعأ يف طلغ نم هل دب الف .(طلغلا يف عقي نأ دبال

 هل متي الو ءهيلع نييراج اعم اناك وأ .كلهأ وأ كله امإف ءهلاوقأ يف ةماط عوقو

 اقيدص وأ ءاملاع اديرم وأ ءاحلاص اهيقف وأ ءانكمتم بحصي مل ام «كلذ

 وهف «هدشرأ ققحت نإو «هعفد ىعدا نإو «هدر طلغ نإ «هل ةآرم هلعجي ءاقداص

 ."76 هلاوحأ عيمج يف هحصنيو هلاح يف هفصني

 : هقفلا نع فوصتلا ينغي الو ,فوصتلا نع ىنغي هقفلا :عبارلا لصألا

 مات يفوصلا هيقفلا ناك مث نمف (هقف نودب فوصتلا حصي ال)» :قورز لاق

 فكي ملو «فوصتلا نع هقفلا ىفك هل هقف ال يذلا يفوصلا فالخب «لاحلا

 ."7( هنع فوصتلا

 ادقن ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش هل هجو قورز اهلذب يتلا دوهجلا كلت ببسبو

 ,.١٠-7١١:ص فوصتلا دعاوق ()

 .١٠”:ص فوصتلا دعاوق (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 1

 يف ضخي مل هنأ ريغ ١ :- قورز تافلؤم دحأ اًمصاو - ةبيجع نبا لاق ءاعذال

 ءاهرارسأ متاخ ضف الو ءاهراونأ ضماوغ ىلع اهنم ديحوتلا رارسأ رحب رايت

 .ةقيقحلا رارسأ يف هيلع حتفي نأ لبق اهحرش هلعلو ءاهراكبأ سئارعب لخد الو

 يف الإ قورز خيشلا ىلع حتف ام : لوقي ينارمعلا ىلع - انخويش خيش - ناك دقف

 : قورز نع ةبيجع نبا لاق مث « حتفلا دعب اًئيش فلؤي مل ثيحب يأ «هرمع رخآ

 ملف قاوذألا رارسأو «ةقيقحلا مولع يف امأو «''"'مامإ ةقيرطلا مولع يف وهف ١
 رثك كلذلو «نيديلا رفص اهنم جرخي نأ داكو «هرمع رخآ يف الإ اًئيش اهيف لني

 ناكو ...مهيلع قييضتلاو ء«ديدشتلا همالك يف رهظو ءهللا لهأ ىلع هضارتعا

 نوكي امنإ :'""تلق «ةيفوصلا بستحم قورز خيشلا :لوقي ءاهقفلا ضعب
 لهأ امأو ءرهاظلا كسنلاو «ةرهاظلا ةدابعلا لهأ .ءرهاظلا ةيفوص بستحم

 دقلو «مهدنع امب اًملع طحي مل ذإ «مهيلع هل باستحا الف ةيبرتلا لهأ نطابلا

 خيشلا :لوقي يواقردلا يبرعلا يالوم ءاننامز يف ةيبرتلا خياشم خيش تعمس

 ةكم لهأو ءريغص ءيش نطابلا لهأ دنعو «ريبك ءيش رهاظلا لهأ دنع قورز

 هل حتفي مل قورز نأ هلئاسر يف يواقردلا يبرعلا صن دقو «'' 7« اهباعشب فرعأ

 ."””ةليلق ةدم الإ حتفلا دعب شعي ملو ءهرمع رخآ يف الإ ةقيقحلا ملع يف
 : ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب عمجلا بوجو يف قحلا لوقلا -5

 ةقيقحلا نيب عمجلا بوجو يف ةريثك صوصن ةيلذاشلا نع تدرو

 .تاضايرلاو «تادهاجملاب قلعتي ام يأ ةقيرطلا مولعب نودصقي )١(

 .ةبيجع نبا وه لئاقلا (؟)
 لاق دقف «44: ص رظناو /1١-4« : ص ةبيجع نبا بتك ةعومجم نمض يرتششلا ةينون حرش ()

 يف الإ اهيف هيلع حتف امو «يناعملا هب لخدي مل هنأ ىلع لدي طبخ انه قورز خيشللو :١ هنع
 .6 هرمع رخآ

 دنع اهب ةربع ال اهفلخ يتلا بتكلا لك نأ كلذب ديري :تلق ١١1١5 :ص ةيدهلا روشب :رظنا (4)

 .قيقحتلا لهأ



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «ةعيرشلل اًميظعت اهيف نأ هنم اًنظ ضعبلا اهب حرفي دق صوصنلا هذهو ؛ةعيرشلاو

 ةنسلاو باتكلا ميدقت يف مهنع ةدراولا صوصنلا نأ كلذ يف ةلأسملا قيقحتو

 ءاهل ةقيقح ال ظافلأ يه ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عمجلا بوجو وأ ,فشكلا ىلع

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا اهب رقت يتلا ةيلاتلا قئاقحلا يف كلذ نايبو

 اوناك قئاقحلا لهأو ةيبرتلا خويش نم ريثك نأ :مهاوعد بذكي امم نإ ١-
 ؛ريسيلا رزتلا الإ ةعيرشلا ملع نم نوملعي ال نييمأ

 ملع عم ةعيرشلا ملعل اًعماج ةيبرتلا خيش * نوكي نأ نوطرتشي ريظنتلا دنعف

 ردقلا الإ هيف ةعيرشلا ملعب نودصقي ال هنوديري نيذلا عمجلا اذهو «ةقيقحلا

 نم ريثك نأب كلذ ىلع اولدتساو «مهدنع باجح وهف هنم علضتلا امأو «ريسيلا

 ضئارفلا مهذيمالت مهملعي «نييمأ اوناك قئاقحلا باحصأ نيفراعلا ءايلوألا

 وهو هتيبرت ىلع سانلا قفتا نمم ريثك دجو دقو »: ةبيجع نبأ لاق «ةيعرشلا

 كلذكو « يمأ لجر دي ىلع الإ هل حتفي مل دابع نبا خيشلا نأ مولعملا نمو «يمأ

 ةفرعم هل نكي مل «''"بوذجملا نمحرلا دبع ءانخويش خيش كلذكو «يلازغلا
 ةيالولا رارسأ يفو «نييمأ اوناك رباكألا ءايلوألا نم ريثكو ءرهاظلا ملعلاب
 20( نيخسار

 يه ةقيقحلا عم عمجت يتلا ةعيرشلاب دارملا نأ :مهاوعد بذكي امم نإ -1

 عرشلا ىضتقمف » : ةبيجع نبا لاق : رهاظلا ءاملع ةعيرش ال نطابلا ءاملع ةعيرش

 بل يه يتلا صاوخلا ةعيرش ينعأ «ةعيرشو ةقيقح نيب اًعماج نوكي نأ دبعلل

 خويش( 9)ةبيجعع نبا نيبو هئيب «ةيواقردلا ةقيرطلا خويش نم «بوذجملا نمحرلا دبع :وه )1١(

 تاحوتفلا :رظنا .هربقب داقتعاو ولغ هلهألو ,ىصقألا برغملاب نفد «ةخيشملا ةلسلس يف
 ١67. :ىربكلا ةيلذاشلا تاقبطو 5٠« : ةيئابرلا

 .486-45 : ص ةيهلإلا تاحوتفلا (؟)
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 ."'”( رشقلا يه يتلا ماوعلا ةعيرش ال «ةعيرشلا

 اهملعي ال ةقيقحلا نأ مهتديقع نم ناك اذإ هنأ : مهاوعد بذكي امم نإ -*

 نطابلا ءاملع الإ هب ىظحي ال حودمملا عمجلا اذه نأ كلذ ىنعمف ةيفوصلا الإ

 ملع نيبو هنيب اوعمجي ىتح ةقيقحلا ملع نوفرعي ال مهنأ ذإ «ةعيرشلا ءاملع نود

 ملو «هيف مه اميف ءاهقفلا انكراش » :يسرملا سابعلا وبأ لاق اذلو «ةعيرشلا

 ."'« هيف نحن اميف انوكراشي

 عمجلا ةرورض بجوي ةيفوصلا لك سيل هنأ :مهاوعد بذكي امم نإ -4

 جارس نع ليزيغم نبا لقن دقف كلذ مرحي مهضعب لب «ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب
 يغبني الف «رهاظلا ملع يفاني قئاقحلا ملع نإ :  هلوق "”يلذاشلا ينيقلبلا نيدلا

 نأ ةقيقحلاب ملاعلل يغبني الو «يفانتلل قئاقحلا ملعي نأ رهاظلاب مكاحلا ملاعلل

 .*!( ةقيقحلا نم هدنع ام يفاني ناك اذإ هب اًقلكم سيل يذلا رهاظلا ملعلا ملعي

 ءرهاظلاو نطابلا نيب عمجلا يف) )5١( ةلاسرلا» :يواقردلا يبرعلا لاقو

 نيفراعلا نم لمكلل الإ اهنيب عمجلا نكمي ال هنأ اهيف ررق مث (ةقيقحلاو ةعيرشلاو

 بذجلا نيب عمجلا » :لاق ؛كلذ نوعيطتسي الف نيكلاسلا رئاس امأ ءطقف

 عمجلا نيب وأ ءوحصلاو ركسلا نيب وأ «ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب وأ ,.كولسلاو

 الب ةعيرشلا الإ نوكي الف مهريغ امأو «ءايلوألا نم ءايوقألل الإ نوكي ال قرفلاو

 «نادض نطابلاو رهاظلا ١ :اًضيأ لاقو «'*”« ةعيرش الب ةقيقحلا ىلع وأ «ةقيقح

 )١( :ص ةيهلإلا تاحوتفلا 60١.

 ١1594. :ص ننملا فئاطل (0)

 هدجسم طسوب نفد ؛يفنحلا نيدلا سمش باحصأ نم «يلذاشلا ينيقلبلا نيدلا جارس :وه (*)

 ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج :رظنا .ه05٠8 :ةنس ةرهاقلاب ةيرعشلا بابب

 ١16١. :ص ةيلذاشلا

 ١٠١". :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا (5)

 ١758, 15١., .الة-ال8 :ص ةيدهلا روشب (0)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نع لقنو «2«ِهي هَّللا لوسر مدق ىلع همدق لجرل الإ ناعمتجي ال نادضلاو

 "76 بارخ هنطاب نأ ملعاف هرهاظب اًينتعم هتيأر نم ١ :تاداسلا ضعب

 ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عمجلاب لوقلا ةقيقح نأ :مهاوعد بذكي امم نإ -

 مولعلا يهف «قئاقحلا مولع الإ ةقيقح دهشي ال فراعلا نطاب نأ :مهدنع

 ال نكل «ةبترم اهنود يهف ةعيرشلا امأو «ةلضافلا ةينيقيلا ةدكؤملا ةحيحصلا

 نإو ؛هحراوج ىلع اًرهاظ اهب مايقلاب مزلي لب اهكرتو اهشيمهتب .حاصفإلا زوجي

 يف يلذاشلا نسحلا وبأ ءالجب كلذ نيب دقو ءاهريغ دقتعي هسفن ةرارق يف ناك

 .قطنلا هب قيلي ال دوجوم كبحاص يف عمجلاو » :هباحصأ دحأ اًبطاخم هلوق

 كنأكو .كلبق نمل تلق دقو ...كبرل ديحوتلا دهاشب كرس يف هوطاو
 .اًدوجوم كناسل يف قرفلا نكيلف ءاهيف مول ال يتلا تدرأ نإ : هنود بطاخملا

 ." « اًدوهشم كرس يف عمجلاو

 ضراعملا فشكلا اذه در نودصقي ال مهنأ :مهاوعد بذكي امم نإ -5

 هل ناكف اهب لمع امهف نم نأ صوصنلا هذهب نودصقي امنإو «ةنسلاو باتكلل

 .!!ضرتعي ملو كلذ يف فقوت اهمهفي مل نمو «دومحملا عمجلا

 لمعلا مدع نم مزلي الو » :لاقف صوصنلا كلت ىلع ةبيجع نبا قلع دقو
 تاماهلالا لئاسمو «نطابو رهاظ هل «عساو ملعلا نإف ءاهلهأ ىلع اهداقتنا اهب

 مل نإف «نطابلا ملعلا بسح ىلع درت ةراتو ءرهاظلا ملعلا بسح ىلع درت ةرات

 بجي يذلا نازيملا ةبيجع نبا لقن مث ' فرعت ال امل فرعت ام عدو ؛ملسف مهفت

 وبأ ناكو ١ :لاقف ءرهاظلا ملعلا حارطا وهو ؛خويشلا مالك عم هعم لماعتي نأ

 .ةيفوصلا نيفراعلا نم امهنيب عمج نم ءامسا ركذ دقو 2٠١١ : ص ةيدهلا روشب )١(

 ”٠١7. :ص ةيدهلا روشب (؟)

 ةيدهلا روشبو «١/3:ديدملا رحبلاو «؟17 :ممهلا ظاقيإ :رظناو «87 :صرارسألاةرد (*)

 ١. 75 :ص
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 رفظتل ملعت ام قرافت نأ نيقيدصلا ةسلاجم بادآ نم لوقي يلذاشلا نسحلا

 طقساف نوئكملا رسلا نم مهدنع امب رفظت نأ تدرأ نإ ينعي «نونكملا رسلاب

 نازيمب مهيلع نزت تمدام امأو «مهلاوحأو مهلاعفأو مهلاوقأ يف نازيملا مهنع

 انتقيرط : لوقي ىلع يديس انخويش خيش ناكو « مهرس نم ةحئار مشت الف كملع

 ميسن كيلع بهي نأ يخأ اي تدرأ نإف «لاحملاب قدصي نم الإ اًئيش اهنم لاني ال

 كملع نم لستغاو ؛«فرعت ال ام ىلإ فرعت ام عدف مهبهاوم تاخفنو مهرارسأ

 دقلو :يلذاشلا انتقيرط خيش لعف امك «مهدنع ام ىلإ اًريقف ىقبت ىتح كلمعو

 ملف نازيملاب شيشم نبا خيشلا ىلإ علط نسحلا ابأ خيشلا نأ هب قثأ نم ينثدح

 طقسأ املف « .علط امك عجرف كلذك اًيناث علط مث عجرف «ةيالولا ةحئار مشي

 نبا خيشلا هل لاق هللا هانغأ !ًتيِقف علطو هلمعو هلمع نم لستغاو نازيملا

 ىنغ انم تذخأف كلمعو كملع نم اًريقف انيلإ تعلط نسحلا ابأ اي : شيشم
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 لامعأ نم اهتلزنمو ةيعرشلا رماوألل ةيفوصلا ةرظن ميقلا نبا شقان دقو

 ليعامسإ يبأ لوق نع لاقف ءامهنيب عمجلا بوجو يف قحلا نيبو «بولقلا

 : موسرلاب ديري هنإف «لوصألا ىلإ موسرلا نمو»:هلوق امأو ١ :''”يورهلا
 قاوذأو بولقلا تالماعمو ناميإلا قئاقح :لوصألابو «لمعلاو ملعلا رهاوظ

 نإف «نافرعلل رسلا عوشخ ىلإ لمعلاو ملعلا ماكحأ نم رفيف «هتادراوو ناميإلا

 الإ نودتعي الو ءاهرهاوظو لامعألا موسرب نوعنقي ال ريسلا يف مئازعلا بابرأ

 .رمألا نم مهبيصن وهو يهلالا فرعتلا مهل هتبثي امو ءاهقئاقحو اهحاورأب

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 19"5.
 ظفاحلا «ةودقلا مامالا «ليعامسإ وبأ ءيورهلا يراصنألا يلع نب دمحم نب هّللا دبع :وه (؟)

 : رظنا .(ه481) ةنس تام «مالكلا مذ باتك فنصم ءاهيلإ اًيعاد ةنسلل اًرهظم ناك «ريبكلا
 .؟598 -79ا/ /” :ربعلاو ء«ش8١- ١48/ “5١7 :ريسلا
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 ةقدانزو قيرطلا عاطق نظي امك ءرمألا ةقرافم يضتقي ال يهلالا فرعتلاو

 .ةلماعملا حورو «ةيدوبعلا رارسأو ءرمألا قئاقح مهنم جرختسي لب «ةيفوصلا

 ءءاميإو احيرصت .همالك نم ملكتملا دارمب ملاعلا ظح :رمألا نم مهظحف

 ةفرعم الو مهف الب اظفح هل ىلاتلا ظح :هنم مهريغ ظحو «ةراشإو اهيبنتو

 تافرعتلا كلت ىلإ اولصي مل مهنأل .رمألا ىلإ ءيش جوحأ ءالؤهو «هدارمل

 ال ةيرورض االاحو المعو ةفرعمو املع مهل هيلع ةظفاحملاف «هب الإ قئاقحلاو

 ةقيرط ىلإ نيبستنملا نم قيرطلا عاطقو ةقدانزلا تاف يذلا وه ردقلا اذهو

 ال اهحاورأو «ةبولطملا يه رماوألا هذه قئاقح نأ اوملع امل مهنإف «موقلا

 .اهقئاقحو اهدصاقم ىلع انممه عمجن :اولاق ءاهموسرو اهحابشأو ءاهروص

 ةياغلا نع لاغتشا اهموسرب لاغتشالا لب ءاهرهاوظو اهموسر ىلإ انل ةجاح الو

 نيفقاولا هيف اوأر ام مهرغو ؛هريغل بولطملاب هتاذل بولطملا نعو «ةليسولاب
 اوأرف ءاهحاورأو اهدصاقمو اهقئاقح ةاعارم نود اهرهاوظو لامعألا موسر عم

 بللاب نولغتشملا مهنأو «ىلعأ مهممهو «كئلوأ سوفن نم فرشأ مهسوفن

 .ليطعت ءالؤه ناودعو ءالؤه ريصقت نم بكرتف «رشقلاب كئلوأو

 همسر اولطع ءالؤهو «هتقيقحو هدوصقمو هرس اولطع ءالؤه نأ رمألا ةلمجو

 الإ اولصي ملف ءهرهاظو همسر ريغ نم هتقيقح ىلإ نولصي مهنأ اونظف ءهتروصو

 رافك ءالؤهف ءهب لسرلا ءيجم ةرورضلاب ملع ام اودحجو «ةقدنزلاو رفكلا ىلإ

 نيذلا مه اذهو اذهب نومئاقلاو «نيلماك ريغ نورصقم كئلوأو «نوقفانم ةقدانز

 يف ةيدوبع بلقلا ىلع نأو ؛مهحراوج لبق مهبولق ىلإ هجوتم رمألا نأ نوري
 ةيدوبع ليطعت ةلزنمب بلقلا ةيدوبع ليطعت نأو «حراوجلا ىلع امك رمألا

 ءالؤهف «هتيدوبعب هدونجو كلملا نم لك مايق ةيدوبعلا لامك نأو «حراوجلا
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 ."'"(نافرعلاو ملعلا لهأو ناميإلا لهأ صاوخ

 بصعتلا اهقاس يتلاو ,.مهخويش تاحطش نع مهتعفادم نم قبس ام امأو

 يبطاشلا نيب دقو «سانلا عم هب هللا رمأ يذلا لدعلا نم اذه سيلف «يوقلا

 ام لك » :لاقف «نيمدقتملا نم نيربتعملا ةيفوصلا لاوقأ نم حيحصلا فقوملا

 هل تبث امم نوكي نأ امإ اولخي ال نأشلا اذه يف نوربتعملا ةفوصتملا هب لمع

 نم فلسلا نأ امك «هب ءاقلخ مهف لصأ هل ناك نإف ؟ال مأ ةعيرشلا يف لصأ

 لمع الف ةعيرشلا يف لصأ هل نكي مل نإو «كلذب ءاقلخ نيعباتلاو ةباحصلا

 ىلع ةجح ةمألا نم دحأ لمع سيلو «ةمألا عيمج ىلع ةجح ةنسلا نأل «هيلع

 مل ةمألا رئاسو «موصعم اهبحاصو .أطخلا نع ةموصعم ةئسلا نأل «ةنسلا

 اليلد مهعامجإ نمضت اوعمتجا اذإو ,ةصاخ مهعامجإ عم الإ ةمصع مهل تبثت

 .ةمصعلا هل تبثت مل نمم مهريغك ةيفوصلاف «هيلع هيبنتلا مدقت امك ايعرش

 ودعت ال مهلامعأف ءاهتريغصو اهتريبك «ةيصعملاو نايسنلاو أطخلا مهيلع زوجيف

 مالك نم ناك ام الإ كورتم وأ ذوخأم مالك لك ءاملعلا لاق كلذلو ؛«نيرمألا

 زوجي كلذك «هريغو عادتبالاب يصاعملا مهريغ ىلع زوجي امكف ...ِديِكَي ىبنلا
 ىلع فقنو ءأطخلا هيلع عنتمي نمب ءادتقالا عم فقن نأ انيلع بجاولاف «مهيلع

 ام ضرعن لب «لاكشإ هب ءادتقالا يف رهظ اذإ ءأطخلا هيلع عنتمي ال نمب ءادتقالا

 الو «هانكرت هالبقي مل امو «هانلبق هالبق امف ةنسلاو باتكلا ىلع ةمئألا نع ءاج

 لاوقأ عابتا ىلع ليلد انل مقي ملو عرشلا عابتا ىلع ليلدلا انل ماق اذإ انيلع

 هب ءاج ام ناك نإو «مهخويش ىصو كلذبو ءاهضرع دعب الإ مهلامعأو ةيفوصلا

 باتكلا ىلع ضرعيلف موهفلاو مولعلاو لاوحألا نم قوذلاو دجولا بحاص

 هجوأو لامعألا نم هومسر ام كلذكف ءحصي مل الإو ءحص هالبق نإف «ةنسلاو

 65:8/١-60:9. :نيكلاسلا جرادم )0ع
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 0 تامارتلالا عاونأو تادهاجملا

 : ةقيقحلا ملع تابثإ يف مهتلدأ ىلع درلا -ا/

 ةلدألا نم ةعومجمب ةقيقحلا ملع تابثإ ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا تلدتسا

 مظعأ مهدنع وه لب «مالسإلا نيد ىلع بيرغ ملع تابثال ضهنت ال ةلدأ يهو
 : ةعيرشلا ملع نم

 : نيدلا بتارم يف إنت رمع ثيدحب مهلال دتسا ىلع درلا

 اذه :لوقنف هيك رمع هاور يذلا للا ليربج ثيدحب مهلالدتسا امأ :الوأ

 ,ةقيقحلا فداري هنأ مكقفاون ال ماقم وهو «ناسحالا ماقم ىلع صني ثيدحلا

 اذهب لالدتسالا ةحصب ملسن ال اذلو ءرخآ ءيش ةقيقحلاو ءيش ناسحالاف

 اذه تابثإ يف رشابم صن ىلإ جاتحت يتلا «ةريطخلا ةلأسملا هذه ىلع ثيدحلا

 .ملعلا

 علطا دق لفظا ليربج ثيدح يف ناسحالا نع ءاج يذلا ىنعملا نأ : اًيناث

 قئاقح نم ةيفوصلا تمهف ام هنم اومهفي ملو «مهداهزو نيملسملا ءاملع هيلع

 ملعب اوتأ مهنأ الإ كلذ ينعي الو «صنلا يف دراولا ناسحإلا ىنعم تزواجت

 هل ةقالع ال يذلا ثيدحلا اذهب هل اولدتساو «مه الإ هفرعي ال نيدلا نع جراخ

 .هب

 ةجرد ركني هنأ كلذ ينعي ال ةعيرشو ةقيقح ىلإ نيدلا ميسقت ركني نم : اًنلاث
 الو «حراوجلا لامعأ نم ةلزنم مظعأ هدنع يه لب «ةيبلقلا لامعألاو ناسحالا

 .اهيلع ةينبم حراوجلا لامعأو ساسألا يهف ءاهلامكب الإ حراوجلا لامعأ لمكت

 هنأ ةعيرشو ةقيقح ىلإ ميسقتلا اذه انركنأ اذإ اننأ لوقلا نم ةيفوصلا ةلواحم امو

 مهفوفص ىلإ سانلا ءامهدل رجو ظافلألاب بعالت الإ ناسحاإلا لامهإ ينعي

 )١( الإاعتصام:5/١/ا”-لالا؟,.
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 رداقلا دبع لوق ةبذاكلا ةلواحملا هذه لاثمو «ناسحإلا ىمسم عم اًمطاعت

 اذه نوركتي اوناك نإ :ةيفوصلا ةداسلا ىلع نوضرتعملا ءالؤه امأ» : ىسيع

 كش ال مهف ءاقنآ هانّيب يذلا وحنلا ىلع ةقيقحو «ةقيرطو «ةعيرش ىلإ ميسقتلا
 نم اًماه انكر اومدهي نأو «؛هدسج نع مالسإلا حور اولصفي نأ كلذب نوديري

 ."'”« ولا ليربج ثيدح يف ةحضوملا ةثالثلا نيدلا ناكرأ

 ةيقا رضخلا ةصقب لالدتسالا ىلع :درلا

 .نطابلا ملع دوجو ىلع لدت ال مالسلا امهيلع ىسوم عم رضخلا ةصق نإ
 هعلطأ دق -يبن وهو- تيكا رضخلا نأ ينعت يه لب «رهاظلا نع نطابلا لصفو

 ىفخأ كلا رضخلا نكل «ةمولعم بابسأ اهل يتلا «ةيبيغلا مولعلا ضعب ىلع هللا
 الو ءاهب هربخي ىتح اهنع لاؤسلا مدعب هرمأو هلا ىسوم نع بابسألا كلت

 لوقت امك رهاظلا لهأ نم هنأل فلا ىسوم ىلع بعصت مولعلا هذه نأ كلذ ينعي

 ملع ىلع ككل رضخلا نأ امك هللا هاطعأ ملع ىلع الكا ىسوم لب «ةيفوصلا

 : كلذك

 يأ (هملعت نأ كل يغبني ال املع يل نإ ىسوم اي) :هلوق» :رجح نبا لاق

 «نيعتم كلذ ريدقتو .هعيمج يأ (هملعأ نأ يل يغبني ال املع كل نإو) «هعيمج

 ناك ىسومو «هنع فلكملاب ىنغال ام رهاظلا مكحلا نم فرعي ناك رضخلا نأل

 ."'”( يحولا قيرطب هيتأي ام نطابلا مكحلا نم فرعي

 فئاظوب يأ «ملعأ انأ هلوقب ىسوم دارم ليقو ١ :ضايع يضاقلا لاقو

 مولع نم رخأ رومأب هنم ملعأ رضخلاو ءرمألا ةسايسو ةعيرشلا رومأو ةوبنلا

 ال امم مومعلاو ةلمجلا ىلع ملعأ ىسوم ناكو ءامهربخ نم ركذ امك «ةيبيغ
 نم ملأ امم صوصخلا ىلع ملعأ رضخلاو ءهنم ءيشب ءايبنألا لهج نكمي

 .7584: ص فوصتلا نع قئاقح 201(

 .418/8: يرابلا حتف )0
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 اذهلو «ةبيغ نم اوملعأ ام الإ هنم ءايبنألا ملعي ال امم ردقلا ثداوحو بويغلا

 نم ملع ىلع انأو «هملعأ ال كملع هَّللا ملع نم ملع ىلع كنإ :رضخلا هل لاق

 هسفنب هفرع ىتح ليئارسإ نب ىسوم فرعي مل هارت الأ «هملعت ال هنملع هللا ملع
 ,(37 هي هللا هفرعي مل اذإ

 بحاص ركذ امك ِةكَي يبنلا ىلع هسفن لضفي نم رفك امأف » : ةيميت نبا لاقو

 ىلإ اًميرط هل نأ ىري نكلو «كلذ ىري ال نم ءالؤه نم نكلو «رهاظف صوصفلا
 عرش فلاخ نإو قيرطلا كلت عابتا هسفنل غوسيو .لوسرلا عابتا ريغ هللا

 : نيهجول اهيف ةجح الو ءرضخلاو ىسوم ةصقب نوجتحيو «لوسرلا

 ىلع بجي ناك الو ءرضخلا ىلإ اًثوعبم نكي مل ىسوم نأ :امهدحأ
 يف ءاج اذهلو «ليئارسإ ينب ىلإ اًثوعبم ناك ىسوم نإف «ىسوم عابتا رضخلا

 ؟مالسلا كضرأب ىنأو لاق رضخلا ىلع ملس امل ىسوم نأ » : حيحصلا ثيدحلا

 ملع نم ملع ىلع كنإ لاق «معن لاق ؟ليئارسإ ينب ىسوم :لاق «ىسوم انأ لاق

 لاق اذهلو «"'”« هملعت ال هينملع هَّللا نم ملع ىلعانأو «هملعأ ال هللا هكملع هللا
 .ةكئالملا فوفصك انفوفص تلعج :ثالثب سانلا ىلع انلضف » : هلكت انيبن

 هدجسم هدنعف ةالصلا هتكردأ لجر يأف ءاًروهطو اًدجسم ضرألا يل تلعجو

 دقو «'' ”« ةعافشلا تيطعأو «يلبق دحأل لحت ملو مئانغلا يل تلحأو ءهروهطو

 لاقو «[؟:ابس ةروس] 4 ارذكو اري سني هناك اَّلِإ َكَنْلَسرَأ آبوإ» : ىلاعت لاق
 ٍتونمَسلا كم ُمَل ىلا اًكيِج َمُكحَإ هلأ ُلوُسَر نإ ُسآّنلآ اًهبأتَي ْلُكِ : ىلاعت
 هلأ تِصْوُب ىلا يذلا يبل ِهوُسَرو هلل أدق ُثيِميَو يتب َوْه الإ هلإ 5 ضال
 .[158:فارعألا ةروس] 4َنوُدَنَهَت ْمكحَلَمَل ُهَوُعِبَّتاَو ديلكو

 5١. /7 : يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع (01١)

 .١178:ح ملسمو 177«2:ح يراخبلا هجرخأ (؟)

 .017:ح ملسم هجرخأ ()
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 مهبرع .مهنجو مهسنإ :نيلقثلا عيمج ىلإ هللا لوسر َِِك دمحمف

 دحأل سيلف «ءايلوألا ريغو مهنم ءايلوألا ,مهداهزو مهكولم ؛«مهمجعو

 ةئسلاو باتكلا نم هب ءاج ام ةعباتم نع الو ءاًرهاظو اًنطاب هتعيابم نع جورخلا

 لاق امك هل لوقي نأ دحأل سيلو «لامعألا الو مولعلا يف ال «ليلج الو قيقد يف

 .رضخلا ىلإ اًثوعبم نكي ملف ىسوم امأو «ىسومل رضخلا
 اهلعف يتلا رومألا لب «ةعيرشلل ةفلاخم اهيف سيل رضخلا ةصق نأ : يناثلا

 نيب امل اذهلو ءرضخلا اهملع امك اهبابسأ دبعلا ملع اذإ «ةعيرشلا يف حابت

 ...لاحب هقفاوي مل هتعيرشل اًقلاخم ناك ولو «كلذ ىلع هقفاو ىسومل اهبابسأ

 هبحاصل هظفحي نأ ناسنالل زوجي موصعملا لاملا نأ هنومضم ةنيفسلا قرخ نإف

 يبنلا دهع ىلع يعارلل زاج امك «ةيلكلاب هباهذ نم ريخ كلذ نإف ءهضعب فالتإب

 لتق زاوج اهنومضم مالغلا ةصقو «توملا اهيلع فاخ يتلا ةاشلا حبذي نأ ِهلِك

 ام مهنم ملعت تنك نإف ناملغلا امأو :2''"سابع نبا لاق اذهلو «لئاصلا يبصلا

 اهيفف رادجلا ةماقإ امأو «مهلتقت الف الإو مهلتقاف مالغلا كلذ نم رضخلا هملع

 .""”(نيحلاص موق ةيرذل ناك اذإ ةجاحلا عم ةرجأ الب فورعملا لعف

 ال ةفيعض اهلكف ةقيقحلا ملع تابثإ يف اهب اولدتسا يتلا ةلدألا يقاب امأو

 : مهدنع ةيمهألا هذهب ملع تابثإل يقترت
 ولو «« نطبو رهظ ةيأ لكل ١ : ثيدحب مهلالدتسا ةفيعضلا مهتلدأ رهشأ نمو

 يف رهاظلا :هرهظ :لاقي لب «هيلإ اوبهذ ام ىلع لد امل ثيدحلا اذه حص

 هل اعدو «نيئس ثالثب ةرجهلا لبق دلو هِي هللا لوسر مع نبا «سابع نب هَّللا دبع :وه )١(
 (58) ةنس تام «هملع ةعسل ؛ربَحلاو ءرحبلا ىمسي ناكف «نآرقلا يف مهفلاب كي هللا لوسر
 .205/7: باعيتسالاو ؛7”9٠: ص بيرقتلا :رظنا .فئاطلاب

 .778 /؟:ىواتفلا عومجم (0



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ثيدح تاياورل هدرس دعب مزح نبا لاقو «''"هليوأت نم نطب ام :هنطبو «ةوالتلا

 ولو ءالصأ ةجح اهب موقت ال تالسرم اهلك هذه» :« نطبو رهظ ةيآ لكل»

 امك ناك ول هنأل .هوجولا نم هجوب ةجح اهنم ءيش يف مهل ناك امل تحص

 لوقب الو نظب اهنم نطبلا ملع ىلإ انل ليبس ال انكل نطبو رهظ ةيآ لكل اوركذ

 ءمهيلإ لزن ام سانلل نيبي نأب ىلاعت هللا هرمأ يذلا ِكَك يبنلا نايبب نكل «لئاق

 هيلإ انرص ام نطاب ىلإ اهرهاظ نع ةيآلا لقنب كك يبنلا نع انايب انودجوأ نإف

 نطاب يف ليوأتلاب ىلوأ دحأ سيلف كي يبنلا نع انايب انودجوي مل نإو «نيعئاط
 ةيآلل نوكي نأ لاحملا لطابلا نمو ءاضيأ لوأت نم رخآ نم ةيآلا كلت هلمتحت ام

 هلوقي ال اذهو ءرمأ امك غلبي مل ذئتيح نوكي ناك هنأل ِةْلي يبنلا هنيبي ال نطاب
 (97«هونظ ام لطبف ملسم

 ركب يبأو ِةَلكَي لوسرلا يدي نيب ناك هنأو هيلو رمعل هوبسن يذلا رثألا امأو

 ةيميت نبا لاق ءهماقمل صقنت وهو « هيفي هلقي مل قلتخم بذكف يجنزلاك هيف

 دحأ اذه ىورالو ءطق هنع ركذام باطخلا نب رمع لاق امو » : رمع رثأل اًبذكم

 عمسي ناك رمع نود ناك نم نإف ؛لطاب مالك وهو «فيعض الو حيحص دانسإب

 دعب قلخلا لضفأ رمعو !؟رمعب فيكف «هب هللا هعفني ام مهفيو لي يبنلا مالك

 .يجنزلا مالك ةلزنمب ركب يبأو هِي يبنلا مالك نوكي فيكف ءركب يبأ

 ,؟1/87/-117 7/1١ :نابلب نبا بيترتب نابح نبا حيحص باتكل هقيقحت :رظنا ()

 يفف «نطبو رهظ» هلوق » :يف يشكرزلا لاقو ١/2588:ماكحألا لوصأ يف ماكحاإلا (؟)

 :لاوقأ ةعبرأ هليوأت

 ءاهانعم ىلع تفقو اهرهاظ ىلع هتسقو اهنطاب نع تثحب اذإ كنأ نسحلا لوق وهو :اهدحأ

 «نيرخآلل ةظع اهنطابو «نيلوألا كالهب رابخإلا اهرهاظ صصقلا نإ ةديبع يبأ لوق : يناثلا

 عبارلا ءاهب نولمعيس موق اهلو موق اهب لمع الإ ةيآ نم ام هنأ ْةَتلْوَي دوعسم نبا لوق ثلاثلا

 :رظنا «اهبرقأ ةديبع يبأ لوقو ءاهليوأت اهنطابو اهظفل اهرهاظ نإ :نيرخأتملا ضعب هلاق
 .179/5؟ :نآرقلا مولع يف ناهربلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2

 اوملع مهنأ نوعدي ؟ةينطابلا ةدحالم نم ثيدحلا اذه نوركذي نيذلا مث

 لوقي لهف ...دسافلا مهيأر ىلع موق لك هلمحو ءرمع همهفي مل يذلا رسلا كلذ

 لهأ لالضلا لاهجلا ءالؤه نإو ءالاق ام ٠ مهفي مل دهاش وهو رمع نإ : لقاع

 .هظفل دحأ لقني ملو «باطخلا كلذ ىنعم اوملع لاحملاو داحلالاو ةقدنزلا

 هرهظأ ام نإ : سانلا لوقي ىتح «ةينطابلا ةدحالم بذكلا اذه لثم عضو امنإ

 ركب وبأ ناكو ؛ةرهاظ فلاخي نطاب هل ةعيرشلاو ناميإلاو نآرقلا نم لسرلا

 مهوخلسي نأ ىلإ لاهجلا دنع ةعيرذ اذه نولعجيو «رمع نود نطابلا كلذ ملعي
 2776 مالسإلا نيد نم

 :ةعيرشلا ىلع ةقيقحلا ليضفت ىلع درلا :اًيناث
 ملعلا بلطف «'"'اهلهأ لضفو ةعيرشلا مولع ةناكم مالسإلا ءاملع نيب

 ملعلا نأش نم ىلاعت هللا عفر دقو «ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف يعرشلا

 لاقو «[9 رمزلا ةروس] بوسعي ال نا أ ديني لع لو لاقف ءاملعلاو

 1١[« :ةلداجملا ةروس] تحيد َرْلِْلا أوبوأ نإ ذَلََو مكن اوم اع نبذل ُهَللأ مُفْرَي : ىلاعت

 «لْسَقْلاب اَمِباَ لل زب ةكيتتلاو مل هكر 5 آ مَن ُهّأ دهّس# :ىلاعت لاقو

 :لاقف «ءاملعلا مه هل ةيشخ قلخلا رثكأ نأ ىلاعت نيبو «[18١:نارمع لآ ةروس]

 .[18:رطاف ةروس] 4أوَملْمْلا وداع ْنِ دَمَأ ىَشْحي اََثِإِط
 يف مهقافتا ةيجانلا ةقرفلا تامالع نم ١ :"”يناعمسلا رفظملا وبأ لاق

 نيح ٍةِككَك يبنلا نأ احاضيإ هانلق ام ديزي يذلاو «داقتعالا لئاسمو نيدلا لوصأ

 .!ل4-ا/١1١/8 : ىراتفلا عومجم :رظناو ء١١1٠-١1١9/1١١: ىراتفلا عومجم (0)

 :١7 ١. ص ىنامثعلا رصعلا نابإ رصم ىف فوصتلا :رظنا ()

 مامإ ناك ءورم لهأ نم :«يعفاشلا مث يفنحلا يزورملا يميمتلا دمحم نب روصنم :وه 6*)

 فيناصت مولعلا نم هريغو يعفاشلا بهذم يف فنصو .ىتفأو سرد ءهتقو يف ةيعفاشلا

 .79 /65 : مظتنملاو 24573 /١1:نانجلا ةآرم :رظنا .(ه489) ةنس يفوت «ةريثك



 ةليكللا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 انأ ام ىلع ناك نم ىنعمب « يباحصأو هيلع انأ ام ١ :لاق ةيجانلا ةقرفلا نع لئس

 قيرط سيلو «هباحصأو هّللا لوسر هيلع ناك ام فرعت نم دبالف يباحصأو هيلع

 بهاذم ةفرعم يف عجري امكف ...كلذ ىلإ عوجرلا بجيف «لقنلا الإ هتفرعم

 ةغللا ةفرعم يف عجريو «هقفلا لهأ ىلإ ةمألا هذه يف ةودق اوراص نيذلا ءاهقفلا

 نأ بجي كلذكف ءوحنلا لهأ ىلإ وحنلا ةفرعم يف عجريو «ةغللا لهأ ىلإ

 :ةياورلاو لقنلا لهأ ىلإ هباحصأو هَّللا لوسر هيلع ناك ام ةفرعم يف عجري
 مل مهالولو ءهلقنو هنع صحفتلاو هظفحب اولغتشاو «نأشلا اذهب اونع مهنأل

 ...هتقيرطو هتنس ىلع دحأ فقي ملو (ةكَك يبنلا ملع سردن

 لوسر هيلع ناك ام وه هدقتعي يذلا نأ يعدي امنإ ةعدتبملا نم قيرف لك نإ
 نأ نوري ءاهرئاعش يف نومزتلم «مالسإلا ةعيرش نوعدي مهلك مهنأل لكي هللا

 اوثدحأو «كلذ دعب مهب تقرفت قرطلا نأ ريغ «قحلا وه ِةَِكَي دمحم هب ءاج ام

 ةعيرشب كسمتملا وه هنأ قيرف لك معزف ءهلوسرو هّللا هب نذأي مل ام نيدلا يف

 ريغ « هلحتتيو هدقتعي يذلا وه ِِلي هللا لوسر هب ماق يذلا قحلا نأو «مالسإلا
 ثيدحلا لهأ عم الإ ةحيحصلا ةديقعلاو قحلا نوكي نأ ىبأ ىلاعت هّللا نأ

 نأ ىلإ نرق نع انرقو «فلس نع افلخ مهدئاقعو مهنيد اوذخأ مهنأل ءراثآلاو

 هذخأو هِي هللا لوسر باحصأ نع نوعباتلا هذخأو «نيعباتلا ىلإ اوهتنا

 هيلإ اعد ام ةفرعم ىلإ قيرط الو هِي ِهَّللا لوسر نع كَ ِهَّللا لوسر باحصأ

 يذلا قيرطلا اذه الإ ميوقلا طارصلاو ميقتسملا نيدلا نم سانلا ِةِكَ هّللا لوسر
 .ثيدحلا باحصأ هكلس

 مهلوقعم ىلإ اوعجر مهنأل ؛هقيرطب ال نيدلا اوبلطف قرفلا رئاس امأو

 باتكلا نم ائيش اوعمس اذإف ؛هلبق نم نيدلا اوبلطف «مهئارآو مهرطاوخو

 نازيم يف مقتسي مل نإو «هولبق ماقتسا نإف «مهلوقع رايعم ىلع هوضرع ةنسلاو

 يناعملاو «ةديعبلا تاليوأتلاب هوفرح هلوبق ىلإ اورطضا نإف «هودر مهلوقع



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا لهنا

 .مهروهظ ءارو نيدلا اوذبنو .هنع اوغازو قحلا نع اوداحف «ةركنتسملا

 اولعجف قحلا لهأ امأو ؛نوفصي امع هللا ىلاعت «مهمادقأ تحت ةنسلا اولعجو

 مهلوقعم نم مهل عقو امو ءامهلبق نم نيدلا اوبلطو «مهمامإ ةنسلاو باتكلا

 اوركشو هولبق امهل اقفاوم هودجو نإف «ةنسلاو باتكلا ىلع هوضرع مهرطاوخو

 ام اوكرت امهل افلاخم هودجو نإو «هيلع مهفقوو «كلذ مهارأ ثيح يو هللا

 نإف .«مهسفنأ ىلع ةمهتلاب اوعجرو ؛ةنسلاو باتكلا ىلع اولبقأو ءمهل عقو

 يري دقو قحلا ىري دق ناسنإلا يأرو «قحلا ىلإ الإ نايدهي ال ةنسلاو باتكلا
 .©006 لطابلا

 انيأر مث » :ةنسلاو باتكلا نع اوضرعأ نيذلا ةيفوصلا مذ يف اضيأ لاقو

 اونعطو ءاهرهشأو اهحصأ عابتا اوبكنتو ءاهتفرعمو اهظفح نم اوخلسنا اماوقأ

 اهلهألو اهل اوبرضو ءاهرشنو اهعمج ىف سانلا اودهزو ءاهب ذخأ نميفو اهيف

 ءالؤه نأ «ةمئاقلا دهاوشلاو «ةرهاظلا لئالدلا هذهب انملعف .لاثمألا أوسأ

 قرفلا رئاس نم قحأو ءاهب ىلوأ اهعابتاو اهظفحو ءاهعمج ىفو اهيف نيبغارلا

 عابتالا نأل «ءاوهألاب ءاوهألا لهأ ىلع مكحت يتلا يهو ءاهرثكأ اوبكنت نيذلا

 اهتلقنو اهلهأ دنع هنع تحص يتلا كي هَّللا لوسر نئسب ذخألا وه ءاملعلا دنع

 هللا رمأ نمل ديلقت ءاهيف ٍدِكك يبنلا رمأل ميلستلاو اهل عوضخلاو ءاهظافحو
 ءاوهألا لهأ اندجوو «هنع هللا ىهن امع ءاهتنالاو «هرمأب رامتئالاو «هديلقتب

 يه يتلا «راثالاو ثيداحألا نع لزعمب تالوقعملاو ءارآلاب اودبتسا نيذلا

 ةنيب ةمالعو «ةرهاظ ةمس هانلق يذلا اذهف كي ِهَّللا لوسر ةنس ةفرعم قيرط

 مهنأب اهنع لودعلاو اهكرت يف ءاوهألا لهأ ىلعو ءاهقاقحتساب ةنسلا لهأل دهشت

 ."( اهلهأ نم اوسيل

 .17-1465:ص ثيدحلا باحصأل راصتنالا 000

 .6 66-1 : ص ثيدحلا باحصأل راصتنالا 00



 كلش ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةنسلا لهأ بهذمب هلهجو يلازغلا ىلع هدر ضرعم يف -ةيميت نبا لاقو
 ملعب روهشم نم قدص ناسل هل نم لكو » : -هيلع ةيفوصلا ليضفتو ةعامجلاو

 ريغ نم لضفأ مهل عبتملا نأو «ةباحصلا مه ةمألا هذه ريخ نأب فرتعم نيد وأ

 لضفأ نأب نوحرصم مهو الإ ...نيدلاو ملعلا يف امامإ دجت الو ...مهل عبتملا

 نيدتقم هيف اوناك ام مهلمع لضفأو «ةباحصلا ملعب نيدتقم هيف اوناك ام مهملع

 لئاضفلا باوبأ عيمج يف مهقوف ةباحصلا نأ نوري مهو «ةباحصلا لمعب

 «ةنسلاو ثيدحلا لهأ مهو «ةيوبنلا راثآلا لهأ نم مهوعبتا نيذلاو «بقانملاو

 رصع لك يف «ةنسلاو باتكلاب ملعلا لهأ مهو ءاهل نوعبتملا مهقيرطب نوملاعلا

 وبأ مهركذي مل نيرخآلاو نيلوألا نم قلخلا لضفأ مه نيذلا ءالؤهف ءرصمو
 «نآرقلا يناعمب اريبخ ناك نم الإ مهقيرط فرعي ال ءالؤه نأل كلذو .دماح

 «كلذب الماع كلذ يف اهيقف «ةباحصلا راثآب اريبخ كي ِهَّللا لوسر ةنسب اريبخ

 .'”( ةدابعلاو ملعلا ىلإ نيبستنملا نم قلخلا لضفأ مه ءالؤهو

 يف هب ءاضتسي يذلا رونلا وه ةيفوصلا هنع بغري يذلا ملعلا اذهو :تلق

 اذهل نيطايشلا اهعضت ىتلا تابقعلا هب فشكيو «ءاهتفرعمو ةدابعلا قيرط كولس

 ةقيقحلا ءاملع ليضفت يف ةيلذاشلا ةديقع ضرع قبس دقو ءاهبنتجيف كلاسلا

 . ةريطخ عدب هذه لكو ءاهلهأو ةعيرشلا مولع نم ريذحتلاو «ةعيرشلا ءاملع ىلع
 هيلإ هنوقلي ءيش لوأف مهءاج اذإ ديرملا نإف «مهيديرم عم ةيفوصلا خويش هب ماق

 الو «داشرتسالل نوحلصي ال مهنأ دقتعي ىتح .«ةعيرشلا ءاملع مذ مهميلاعت نم

 ملعلا لوصح ىوعدب ةيمألا راشتنا ةديقعلا هذه ىدؤمو 2" ”ةحيصن مهنم لبقي

 اوسيل مهنأ ىوعدب ةعيرشلا ءاملع يف سانلا ديهزتو "خيش ريغ نم يندللا

 .114/؟ ىواتفلا عومجم :رظناو 2١70 :ص ةيناهفصألا ةديقعلا )١(

 5١9. : ص عادتبالا راضم يف عادبالا :رظنا (0)

 ١17. ١7ص هط يم زعل يمالسإلا فوصتلا 00



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا قلقا

 لهأ مه لب «نطابلا لهأ اوسيل مه وأ «ةعيرشلا لهأ مه لب «ةقيقحلا لهأ

 دنع يذلا بللا اهلخاد يف نكي مل ام ةعفان ريغ روشق ةعيرشلا مولعو ؛رهاظلا

 ."”نطابلا ملعلاب هنومسي ام وهو ؛ةيفوصلا
 لهأل مهتفلاخمو ةيفوصلا لوق لالض يف - ''”يكسكسلا لضفلا وبأ لاقو

 يعرشلا ملعلا صقنت يضتقي كلذ نأو «نطابلاو رهاظلاب لوقلا يف ةنسلا

 داقتعالا امأ «لاوقألاو «لاعفألاو ءداقتعالا يف مهوفلاخ دق» :-هلهأو

 ام ريغ «ةينطاب ةيفخ قئاقح ةنسلاو نآرقلل نإ : تلاقف ...ةينطابلل السم اوكلسف

 الصتم .؛فلس نع اًفلخ اهولقن يتلا «ةرهاظلا ماكحألا نم ةعيرشلا ءاملع هيلع

 عمجأو «لوبقلاب ةمألا هتقلتو «تاقثلا ةلقنلاو ةحيحصلا ديناسألاب ِةلَي يبنلاب

 0 مظعألا داوسلا هيلع

 يف هب اوملكتو مهسوفن يف سجه ام امأو » :لاقف مهيلع يكسكسلا در مث

 هيلع اوحلطصاو «مهسفنأل هوعرش امم كلذ ريغ وأ يوبن ثيدح وأ نآرق ريسفت
 ةمئأو ءاملعلا روهمج هيلع ام فلاخ نإو قح هنأو «ىلاعت هللا ىلإ بوسنم هنأ

 نم هّولَّصأ يذلا لصألا ىلع ءانب «مهتاقثو ةباحصلا ءاملع هترسفو «ةعيرشلا

 ةمزاللا تادبعتلا نع مهتجرد تعفترا دق مهنأ نوعديو «ةجزامملاو لولحلا

 تراصو مهرارسأ ىلع اوعلطاو .,توكلملا بجح مهل تفشكتناو «ةماعلل

 ىلإ ةاقرمو ملس حراوجلاب ةماعلا لمع نأل اولاق «حراوجلاب ال بلقلاب مهتدابع

 لمع ال مهدنع ةيفخلا نطاوبلا يهو ةقيقحلا ىلع دوصقملا وه ذإ قئاقحلا ملع

 )١( نيرشعلا نرقلا لالخ يف يناديملا ةيمالسإلا تاعامجلا رثأ :رظنا ص:57١.

 «ةيعفاشلا نم ينامي هيقف : يكسكسلا يميرتلا لضفلا وبأ «سابع نب روصنم نب سابع :وه (؟)
 :ةنس يفوت لوصألا يف فنصو «هسورد نوقلتي «سانلا هيلع لبقأو ءزعت يف ءاضقلا يلو

 .5748 /7 :مالعألا :رظنا .ه47

 .١١٠١:ص نايدألا لهأ دئاقع ةفرعم يف ناهربلا 69



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اهتلهج يتلا قئاقحلا ىلع انعلطاو انلصتاو انلصو دق نحنو اولاق «حراوجلا

 ام اولطبأو «ءاملعلاو ةمئألاو ءاهقفلا يف ذئنيح.اونعطو ءعرشل ةلمحو ةماعلا

 «لاهجلاو ماوعلا دنع مهورغصو مهورقحو «ةعيرشلا ماكحأ نم هيلع مه

 مه ءاهقفلاو «قحلا ىلع نيذلا صاوخلا «ةقيقحلا ملعب ءاملعلا نحن .ولاقو

 .''"( ةقيقحلا ملع ىلع اوعلطي مل مهنأل ةماعلا

 :ةقيقحلا تاقيبطت ىلع درلا :اًثلاث

 «نآرقلا ريسفت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيلع تماق يتلا زئاكرلاو سسألا نم

 ةنسلاو نآرقلا صوصن قفاوتت ىتح فيرحتلا لب دسافلا ليوأتلا : ةيوبنلا ةنسلاو

 ةيعرشلا ةلدألا يف نودجي ال مهنأل «هنومعزي يذلا مهجهنمو مهدارم عم

 ةينطابلا ريسافتلا ىلإ نوأجليف «ةيعدبلا مهلاوقأ دضعي ام ةحيرصلا ةحيحصلا
 .ةيوبنلا ثيداحألاو نآرقلا تايآل

 هنيب دقو «يراشاإلا ريسفتلا وه هيلإ اوبهذ يذلا ريسفتلا نم عونلا اذهو

 فيرعت يف لاقف قحلل هتقفاوم ىدم نيبو ''”يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا

 ام فالخ ىلع ميركلا نآرقلا تايآ ليوأت وه » : يراشإلا وأ يضيفلا ريسفتلا

 اذه شقان مث "6 كولسلا بابرأل رهظت ةيفخ تاراشإ ىضتقمب اهنم رهظي

 نم مهنمف ءهلوح ءارآلا نم نيعون ركذو «ةلوطم ةشقانم ريسفتلا نم عونلا

 مهديجاومو مهماهفأ ىلإ مهريسافت لكيو «هلهأب نظلا نسحي مهنمو ءهمذي

 .هل ةبسنلاب اهركتي مسقلا اذه ناك نإو ءاهنوفرعي يتلا

 )١( ص نايدألا لهأ دئاقع ةفرعم يف ناهربلا :٠١7.

 نم «فاقوألل اًريزو نيع ءرهزألا ءاملع رابك نم ء«رسفم ثحاب «يبهذلا نيسح دمحم :وه (؟)

 .(ه741١) ةنس لتقو فطتخا «نورسفملاو ريسفتلاو ءريسفتلا ملع يف ةمدقم :هتافلؤم

 .07"7 :ص مالعألا مامتإ :رظنا

 ."07 /7؟:نورسفملاو ريسفتلا 9



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا قليلا

 سيل نكل اًنطابو اًرهاظ نآرقلل نأب يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا رقأ دقو
 عم ىشامتي مهف ىلع وه لب «قالطإلا اذه نم ةيفوصلا همهفت يذلا مهفلا ىلع
 : يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا لاق «ةرابعلا تفلتخا نإو ةنسلا ءاملع مهف

 وه -نيبم يبرع ناسلب لّرنملا وهو-نآرقلا رهاظ نإف ءيش نم نكي امهمو»
 نم هيلإ دصقي يذلا هضرغو ىلاعت هللا دارم وه هنطابو ءدّرجملا يبرعلا موهفملا
 .نطابلاو رهاظلا ىنعم يف لاقي ام ريخ وه اذه «بيكارتلاو ظافلألا ءارو

 مهف ينبني ال يتلا ةيبرعلا يناعملا نم ناك ام لك نإ :لوقن كلذ ىلعو

 هيف ىفكي الف «نطابلا ىنعملا امأ ...رهاظلا تحت لخاد اهيلع الإ نآرقلا

 هللا هفذقي رون نم كلذ عم هيف دب ال لب ءهدحو يبرعلا ناسّللا ىلع نايرجلا

 ريسفتلا نأ اذه ىنعمو «ريكفتلا ميلس رصبلا ذفان هب ريصي ناسنإلا بلق يف ىلاعت

 ةحصل اوطرتشا اذهلو «ينآرقلا ظفّللا لولدم نع اًجبراخ اًرمأ سيل نطابلا

 : نييساسأ نيطرش نطابلا ىنعملا
 ىرجي ثيحب برعلا ناسل يف ررقملا رهاظلا ىضتقم ىلع حصي نأ :امهلوأ

 رخآ لحم يف اًرهاظ وأ اًصن دهاش هل نوكي نأ :امهيناثو «ةيبرعلا دصاقملا ىلع

 يناعملا نم ىنعم يف ناطرشلا ناذه رفاوت اذإ «ضراعم ريغ نم هتحصل دهشي

 نطاب ىنعم هنأل ءاّناب اًضفر ٍضِفُر الإو «حيحص نطاب ىنعم هنأل «ليق ةنطابلا
 20( يهشتلاو ىوهلاب هللا ىلع ٌلّوَقَتو دساف

 :لاقف قباسلا ريرقتلا اذه نم يراشإلا ةيفوصلا ريسفت مسق مث
 يناعم يف موقلا لاوقأ هثوض ىلع ضرعتسن انبهذ مث هلك اذه انفرع اذإ»

 .«حيحصلا نطابلا ليبق نم نوكي نأ نكمي اهنم ريثكلا اندجو «ةنطابلا نآرقلا

 ."!( ضوفرملا دسافلا نطابلا ليبق نم وه اًضيأ اهنم ريثكو

 ,"08-هال /؟:نورسفملاو ريسفتلا (0)

 .؟"88 /؟:نورسفملاو ريسفتلا (0)



 فلسا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نبا ريسفتو » :لاقف ةدودرملا ةينطابلا مهريسافت ىلع ةريثك ةلثمأ برض مث

 هَل ياو :سي ةروس نم (75) ةيآلا يف ىلاعت هلوقل ىردنكسلا هللا ءاطع

 : هلوقب [7”7:سي ةروس] « نوكأ ُهْنَِف بح اهني اًنحرْغَلَو اًهَتيِبحَ ُهَمَنَمْلا ٌضْردْل

 بح اهنم انجرخأو «ةظعوملاو رابتعالاو ظقيتلاب اهانييحأ ةلفغلاب ةتيملا بولقلا »
 نيسح دمحم روتكدلا لاق ««نطابلاو رهاظلا ىلع اهراونأ ءيضت ةيفاص فرعم

 تايآلا ريسفت هب اودارأ مهنإ انلق ول ةيفوصلا مالك نم هلاثمأو اذه» :يبهذلا

 «ةينطابلا بهذم هنيعب وه ناكل «ريغ ال اهيلع لمحت يتلا اهيناعم نايبو ةينآرقلا
 اهفرعت ال ةقباسلا تايآلا يف ظافلألا اهيلع اولمح يتلا يناعملا نأل كلذو

 ىزاجملا عضولاب الو يقيقحلا عضولاب ال «ظافلألا هذهل تالولدم برعلا
 «ةروكذملا يناعملا هذه ىلع لدي ام تايآلا قاسم يف سيلو «بسانملا

 «هبيكارتو هظافلأ نومهفي نيذلا برعلا هب بطاخُمو يبرع نآرقلا نأ مولعمو

 ىلإ ةردابتملا يناعملا نم رثكأ يبرعلا اهنم مهفي ال اًمنآ ةروكذملا تايآلا هذهف

 نم حلاصلا فلسلا نع انل لقني مل اضيأو ...ًءادتبا هنهذ ىلإ قاسنت يتلاو «همهف

 مهدنع ناك ولو «هبراقي وأ ريسفتلا اذه لثامي نآرقلل ريسفت نيعباتلاو ةباحصلا

 ريغو «ةمأألا قافتاب اهنطابو اهرهاظ نآرقلا يناعمب ىردأ مهنأل لقتل اًقورعم '

 فرعأ مه الو ءاهلوأ هيلع ناك امم ىدهأب ةمألا هذه رخآ يتأي نأ لوقعم

 ىلعو مهناسلب لزن نيذلا هموق نم نآرقلا ةغلب ىردأ الو ءمهنم ةعيرشلاب
 .""”« مهتغل

 طبنتسم ىنعم لك اًذإف » : هلوق يف يبطاشلا هنيبي هلك قبسام ةصالخو : تلق

 امم ال ؛ءيش يف نآرقلا مولع نم سيلف يبرعلا ناسللا ىلع راج ريغ نآرقلا نم

 ."'”« لطبم هاوعد يف وهف كلذ هيف ىعدا نمو هب دافتسي امم الو هنم دافتسي

 )١( /؟:نورسفملاو ريسفتلا 8560.

 ريسفتلا (؟) والمفسرون:١/ 197.



 « دقد و ضرع » ةيلذاشلا 2

 ضرع دنع قباسلا هللا ءاطع نبا لوق نالطب نيبتي قباسلا ريرقتلا اذهبو
 مالكل ةيقيقحلا ريسافتلا يه اهنأ ةينطابلا مهريسافت نم نودصقي ال مهنأ مهبهذم

 نيب دقو «ةلوبقم ةيقيقح اهلكو ةنطاب ريسافتو ةرهاظ ريسافت كانه لب «هللا

 دقو » :روتكدلا لاق دقف «ىوعدلا هذه نالطب يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا

 ددبت نأ ثبلي مل نكلو «حالصلا ىلع نمؤملا لاحل المح '"'هيلع مهانعبات
 .هتاحوتف يف يبرع نبال اهانأرق يتلا ةلاقملا كلت رثأ ىلع .موقلاب اننظ نسح

 يناعمل اًيقيقح اًريسفت الإ تسيل هللا باتك يف ةيفوصلا تالاقم نأب حرصُي اهيفو
 سيل ةراشإ اهتيمست نأ انل ركذيو «هتايآو هظافلأ نم هللا دارمل اًحرشو «نآرقلا

 ةلاقملا هذه ىفو ءرهاظلا لهأ موسرلا ءاملعل ةارادملاو «ةيقتلا ليبق نم الإ

 هيلع نوركتي نيذلا -هريبعت دح ىلع -موسرلا لهأ ىلع ءاوعش ةلمح لمحي

 ال يذلا حيرصلا هيأر ىلع فقتل صنلاب هلاق ام كيلإو «ةيفوصلا نم هريغ ىلعو

 : ءاوتلا الو هيف ةبراوم

 هللا لهأ ىلع موسرلا ءاملع نم دشأ الو قشأ هَّللا قلخ امو : يبرع نبا لاق

 هرارسأ مهحنم يذلا يهلإلا بهولا قيرط نم هب نيفراعلا هتمدخب نيصتخملا
 ةنعارفلا لثم ةفئاطلا هذهل مهف «هباطخ تاراشإو هباتك ىنعم مهمّهفو ءهقلخ يف

 ملعلا هب قبس ام ىلع عقاولا دوجولا يف رمألا ناك امل .مالسلا مهيلع لسرلل

 حرش يف - نير - مهمالكف .تاراشإلا ىلإ انباحصأ لدع -انركذ امك-ميدقلا

 ناك نإو «تاراشإ هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا زيزعلا هباتك
 ."76 ةعفانلا هيناعمل اًريسفتو ةقيقح كلذ

 ريسافتلا هذه اهيف اوركنتسا يتلا فلسلا ءاملع صوصن ضعب هذهو : تلق

 : ةينطابلا

 .ةيفوصلا ريسافتب نظلا نسحأ نم دصقي )1١(

 .1 /؟ :نورسفملاو ريسفتلا 000



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ال ءايشأ ''”(هريسفت قئاقح) يفو ١ :-ةيفوصلا ريسافت دحأ نع- يبهذلا لاق

 انافرع مهضعب اهدعو ؛ةينطابلا ةقدنز نم ةمئألا ضعب اهدع « الصأ غوست

 يف ريخلا لك ريخلا نإف «ىوهب مالكلا نمو لالضلا نم هّللاب ذوعن «ةقيقحو
 زعلا يبأ نبا لاقو 05 نيعباتلاو ةباحصلا يدهب كسمتلاو ةئسلا ةعباتم

 دوهيلا تلعف اذكهو «نيدلاو ايندلا دسفأ يذلا وهو » :دسافلا ليوأتلا مذ يف

 نيدلا ىلع دسافلا ليوأتلا ىنج مكو «ليجنإلاو ةاروتلا صوصن يف ىراصنلاو

 ."7« ةيانج نم هلهأو

 امنإو «ريسفتلا لوصأ ملع ةنسلا ءاملع عضو ةلطابلا ةديقعلا هذه ببسبو

 ةنسلا لهأ نيب دقو ءاهل ةياهن ال ىضوف ىلإ رمألا لوحتي ال ىتح هوعضو
 نسحأ امف :لئاق لاق نإف » : ريثك نبا لاق «ىلاعت هللا مالك ريسفت يف مهجهنم
 امف «نآرقلاب نآرقلا رسفي نأ كلذ يف قرطلا حصأ نإ : باوجلاف ؟ريسفتلا قرط

 اهنإف ةنسلاب كيلعف كلذ كايعأ نإف ءرخآ عضوم يف رسف دق هنإف ناكم يف لمجأ

 يف الو نآرقلا يف ريسفتلا دجن مل اذإ ذئنيحو ...هل ةحضومو نآرقلل ةحراش

 نم اودهاش امل ؛كلذب ىردأ مهنإف «ةباحصلا لاوقأ ىلإ كلذ يف انعجر «ةنسلا

 ملعلاو «ماتلا مهفلا نم مهل املو ءاهب اوصتخا يتلا لاوحألاو نئارقلا

 ةعبرألا ةمئالاك «مهؤاربكو مهؤاملع اميس ال «حلاصلا لمعلاو «حيحصلا

 يف الو نآر قلا يف ريسفتلا دجت مل اذإو ...نييدهملا ةمئألاو «نيدشارلا ءافلخلاو

 لاوقأ ىلإ كلذ يف ةمئألا نم ريثك عجر دقف ةباحصلا نع دجو الو ةنسلا

 .47( نيعباتلا

 .يملسلا غ نمحرلا دبع يبأ ريسفت دصقي 0غ

 ,107 /11/ :ءالبنلا مالعأ ريس (؟)

 .8١75::ص ةيواحطلا حرش رف

 .١/60:ريثك نبا ريسفت (5)
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 سيئ وزب» ند سكس

 : عباسلا ثحبملا

 دوجولا ةدحوب لوقلاب مهتديفع

 .ةيلذاشلا دنع اهرداصمو .دوجولا ةدحو ةديقع :لوألا بلطملا

 .ةيلذاشلا دنع دوجولا ةدحو ةناكم : يناثلا بلطملا ال

 .ريبدتلا طاقسإب اهتقالعو .دوجولا ةدحو ةديقع راثآ : ثلاثلا بلطملا ل

 .دوجولا ةدحو ةديقع دقن : عبارلا بلطملا 0



 يلج يدلل ىج
 ىسس موز نيه سس
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 ع

 يح يي رج
 سس وزال يدا سكس

 لن كححب عج رعق1

 ةلقنلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : لوألا بلطملا

 .ةيلذاشلا دنع اهرداصمو :دوجولا ةدحو ةديفع

 : '7دوجولا ةدحو ةديقع :ىلوألا ةلأسملا

 : (دوجولا ةدحو) ىنعم : الوأ

 : ةغل

 يف هتاذب درفنملا دحاولاو ءاّدحاو هلعج ءيشلا دحوو «دارفنالا :ةدحولا

 :ىلع اًضيأ قلطيو ءلوصحلاو توبثلا :دوجولاو «'””ريظنلاو لثملا مدع
 دجو :لاقي «تامودعملا نع اهزيميف «تانئاكلا هيف كرتشت يذلا فصولا

 "'دوجوم وهف مدعلا نم ءيشلا

 : اًحالطصا

 قلاخ كانه سيل «دحاو ءيش ملاعلاو ىلاعت هَّللا نأ :دوجولا ةدحو ةصالخ

 يف ةدحاولا برلا تاذ يه لب «ةينينثا كانه سيلف .دبعو بر الو .قولخمو

 .لبقتسملا يفو لزألا

 مهثيدح دنع دوجولا ةدحو فيرعت نايبب ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش متها دقو

 مسقلا نولعجيو «ماسقأ ةثالث ىلإ ديحوتلا نومسقي مهف «ديحوتلا ماسقأ نع

 ةدحو ديحوت هب نونعيو «ةصاخلا ةصاخ ديحوت وهو ءاهمظعأ وه ثلاثلا

 اهثحب ىبسف « يناثلا بابلا نم ةريثك ثحابم يف دوجولا ةدحو لئاسم نم ريثك ثحب قبس )٠١(

 ثحبمو «ردقلا ثحبمو «ةيالولا ثحبمو «ةلاسرلا ثحبمو «ةثالثلا هماسقأب ديحوتلا ىف
 انه ةلأسملا هذه ثحب ديزن نكل «ةيافك هيف ناكل قبس امب انيفتكا ولو «ةعيرشلاو ةقيقحلا
 .ليصفتلا نم يشب

 5١5. :ص طيحملا سوماقلاو «5577/”:برعلا ناسل :رظنلا ()

 5١7. :ص طيحملا سوماقلاو .«55406 /”:فبرعلا ناسل :رظنا (*)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هليل

 ثالث ىلع ىلاعت هَّلل قلخلا ديحوت نأ ملعا» :ةبيجع نبا لاق ءدوجولا
 : تاجرد

 نم هب وجنيو «لاملاو سفنلا مصعي يذلا وهو :ةماعلا ديحوت : ىلوألا

 هابشألاو ءدالوألاو ةبحاصلاو «دادنألاو ءاكرشلا يفن وهو ءرانلا يف دولخلا

 .دادضألاو

 ءهدحو ِهَّللا نم ةرداص اهلك لاعفألا ىري نأ وهو :ةصاخلا ديحوت :ةيناثلا

 .لالدتسالا قيرطب ال فشكلا قيرطب كلذ دهاشيو

 بيغيف «هاوس هعم دهشي الو هللا الإ دوجولا يف ىري الأ :ةثلاثلا ةجردلا

 .''"«نوكملا دوهش يف ناوكألا ىلإ رظنلا نع
 ىلع ةروسلا هذه تلمتشا دق » : صالخالا ةروس ريسفت يف اًضيأ لاقو

 : ينعأ «ماعلا ديحوتلا ىلعو «نايعلا لهأ ديحوت :ىينعأ «ءصاخلا ديحوتلا

 .ناهربلا لهأ ديحوت

 راونألا ماقمو «ةيتوربجلا رارسألا ماقم :ناماقم هل صاخلا ديحوتلاف

 «ةيتوربجلا ةيلصألا ةفيطللا رارسألا ماقم ىلإ ريست (وه) ةملكف «ةيتوكلملا

 هفصوو «توربجلا رحب نم ةقفدتملا ةفيثكلا راونألا ماقم ىلإ ريشي (هللا)و

 لالدتسا ىلإ جاتحي دلاولاو دلولا نع هيزنتلاو ةيدمصلاو ةيدحألاب ىلاعت

 .""ناسحالا ماقم لوألاو «ناميإلا ماقم وهو «ناهربو

 :دوجولا ةدحو يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق :ايناث

 :ةبيجع نبا لاق ءدوجولا ةدحوب لوقلا ىلع ةيفوصلا قرطلا لك تقفتا

 ءانفلا ماقم يىنعأ «ءصاخلا ديحوتلا وهو ءدحاو دصقملاو ةريثك قرطلا»

 .9-77؟7:ص ةيبيجعلا رهاوجلا :رظناو «9١؟١/7 :ديدملا رحبلا )١(

 .ه77/-ه757/5 :ديدملا رحبلا (9)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لكف ءدصقملا اذه ىلإ ةوعدلا ىلع نوقفتم مهلك هللا ىلإ نوُعادلاف «ءاقبلاو

 لامجلا اذه ىلإ غلبي ال عاد لكو ءاهب ةربع ال دصقملا اذه ىلإ لصوت ال قيرط
 ,06 لاجد رهف

 : -ةيفوصلا نم صوصخلا لهأ الإ ةديقعلا هذه ملعي ال هنأ اًئيبم - اضيأ لاقو

 ديجاومو «نيفراعلا تالاقم ةدحولا رس وهو ىنعملا اذه ىلع تقفتا دقو »

 لهأ الإ تارابعلا هذه مهفي الو «هبرشو هقوذ ردق ىلع لك «مهراعشأو نيبحملا

 «ملسي نأ هملع اهب طحي ملو همهف اهل غلبي مل نم بسحو «تاراشإلاو قاوذألا

 .""”« اهبابرأ ىلإ اهمهف لكيو
 نع حاصفإلا يف ةيفوصلا قرطلا يقاب نع ةيلذاشلا ةقيرطلا تزيمت دقو

 نم مهقفاوي ام قلخلا مامأ رهظت يهف «رياغم جهنمب دوجولا ةدحو ةديقع

 وبأ لاق «ةعيرشلا ءاملع دقن نم اوملس كلذلو «عمجلا نم هدض نطبتو «قرفلا

 ال ءدوجوم كبحاص يف عمجلاو ١ :-هذيمالت دحأل اًحصان- يلذاشلا نسحلا

 .«كلبق نمل تلق دقو ...كبرل ديحوتلا دهاشب كرس يف هوطاو «قطنلا هب قيلي
 كناسل يف قرفلا نكيلف اهيف مول ال يتلا تدرأ نإ : هنود بطاخملا تنأ كنأكو

 ." ”« اًدوهشم كرس يف عمجلاو ءاّدوجوم

 : هلوقب ةدحولا نع ثيدحلا يف قافنلاو نولتلا اذه ةبيجع نبا نيب دقو

 ىلع اوفرشتسا امل نطابلا لهأ نأ : نطابلا لهأ ىلع رهاظلا لهأ داقتنا ببسو

 تقاضف رارسألا كلت نع ريبعتلل مهضعب حار «ماخلا ديحوتلا نم رخاوز راحب

 عم ؛داحتالاو لولحلاب اومرف هودارأ ام ريغ هنم اومهفف «كلذ نع مهترابع

 هذهو «مهبارضأو «ءضرافلا نباو «يرتششلاو يبرع نباك كلذو «هنع مههزنت

 )١١( :ديدملا رحبلا ١/2 2””8ه”58/15 55/7.

 ١/. : ص ممهلا ظاقيإ ف

 . .2 ا : ص رارسألا ةرد 0



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا قليلا

 «ةقيقد ةرابعو «ةقيقر ةراشإب اهنع ربع نم مهنمو ...ةرابعلاب كردت آل رارسألا

 : هخايشأو هللا ءهطع نباك ءهلحم يف رقأو «هنم لبقف « عيرشتلا نم عونب اهاطغ

 مهلكو ءمهيلع داقتنالا نم اوملسف «شيشم نباو يلذاشلاو يسرملا
 ."'7( ! !ءايلوأ

 لوقلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش قرتفا يف ببسلا وه نولتملا جهنملا اذهو

 :نيقيرف ىلإ دوجولا ةدحوب
 هنيعب هّللا وه هلك نوكلا نأ ىنعمب دوجولا ةدحوب لاق نم :لوألا قيرفلا

 يف مهلاوقأو «ةقيقحلا خويش نم «نيدمتعملا ةقيرطلا خويش ةديقعلا هذهب لاقو

 اي :يل ليق » :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق :''”كلذ نمف ءاّدج ةريثك بابلا اذه

 لك يف هَّللا عاطأ نم » :اًضيأ لاقو : "7: لكلا انأو «لد ّىلعو «لق يب «يلع
 06 ءيش لك يف هل ىلجت نأب «ءيش لك يف هَّللا هعاطأ ءيش لكل هنارجهب ءيش

 كلملا ىوس دحأ دوجولا يف له «قلخلا نم اًدحأ ىرن ال انإ :اًضيأ لاقو

 .""” اًئيش هدجت مل هتشتف نإ ءاوهلا يف ءابهلاكف دب الو ناك نإو ؟قحلا

 :نيتلصخ الإ ءاهقفلا مالك نم ركنأ ام١ :يسرملا سابعلا وبأ لاقو

 ٠١. :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يرتششلا ةينون حرش ((0)

 «مهنع صوصن ةرشع نم رثكأ ركذ ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةيبوبرلا ديحوت بلطم يف قبس (؟)
 لالا 25و ,5414 27514١ :ص ننملا فئاطل :يف انه ةدوجوملا ريغ اصوصن رظناو

 فوصتلل لخدملاو «44 :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإو «98 : ص سورعلا جاتو

 :ص ةرهازلا بكاوكلاو 2١1١9 ١55« :ص ةيدهلا روشبو 1١١1-121«2 : ص ىيفونملل

 رثكأ يلذاشلا يدلاخلا ينارمعلا ركذو 2787 ١١5-1١8 : ص قحلا ىلإ ةلحرو « 17

 4١- :ص يداهلا رونلا لئاسر :رظنا .ةدحولاب اوقطن نيذلا ةيفوصلا خويشل اًصن )١19( نم
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 .؟١5؟ /"” :ديدملا رحبلا (*0)

 .486 :ص ننملا فئاطل (5)

 5١5. «88:ص ننملا فئاطل (0)



 ةلقنلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لاقو .'”" رضخلا تومب نومكحي :ةيناثلاو «جالحلا نورفكي :ةدحاولا

 ."”(هتوعن نم هتوعنو هفاصوأ نأل ءدبعل يلولا ةقيقح نع فشك ول :اًضيأ
 فيك ١ : مكحلا يف هلوق اهعمجأ نمو ةريثك صوصن هلف هللا ءاطع نبا امأو

 ءيش هبجحي نأ روصتي فيك ؟ ءيش لك رهظأ يذلا وهو ءيش هبجحي نأ روصتي

 لك يف رهظ يذلا وهو ءيش هبجحي نأ روصتي فيك ؟ ءيش لكب رهظ يذلا وهو
 نأ روصتي فيك ؟ ءيش لكل رهظ يذلا وهو ءيش هبجحي نأ روصتي فيك ؟ ءيش

 وهو ءيش هبجحي نأ روصتي فيك ؟ ءيش لك دوجو لبق رهاظلا وهو ءيش هبجحي

 هعم سيل يذلا دحاولا وهو ءيش هبجحي نأ روصتي فيك ؟ ءيش لك نم رهظأ

 روصتي فيك ؟ ءيش لك نم كيلإ برقأ وهو ءيش هبجحي نأ روصتي فيك ؟ ءيش

 يف دوجولا رهظي فيك اًبجع اي ؟ ءيش لك دوجو ناك ام هالولو ءيش هبجحي نأ
 0 مدقلا فصو هل نم عم ثداحلا تبثي فيك مأ ؟ مدعلا

 «ةفرعملا سمش ةبيغ دنع الإ نوك بكوك حال ام » :الخام نب دواد لاقو

 تباغو «راثآلا بكاوك تلفا ديحوتلا قراشم نم ةفرعملا سمش تعلط ىتمو

 ديحوتو «دادعت (وه) ديحوت » : ىلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو ,'*'( رايغألا موجن

 عم لحاسلا ىلع فقتو «دارفإلا رحب ىف قرغتست نأ تدرأ نإف «دارفإ (انأ)

 نيغلا ةطقن عفرب «نيبلا ةنوئيب بهذت كانهف «(وه) الب (وه) ديحوت لعجاف دارفألا

 .'””(روهظلا نوطبلا لباقيو ءروضحلاو بيغلا ةرضح يف «نيأ الب نيعلا نع

 نازيملا رظنا .يلذاشلا ىلإ ةلوقملا ىنارعشلا ىزعو 7655-25035:ةرهازلا بكاوكلا )1١(

 ْ ١5. :ص ةيرضخلا

 5١. :ص ننملا فئاطل ()

 يبونرشلا حرشب ةيئاطعلا مكحلا :رظناو 285 :ص يبونرشلا حرشب ةيئاطعلا مكحلا ()

 157/١. :ديدملا رحيلاو 278: ص

 .١/١14:ىربكلا تاقبطلا (4)

 .4 :ص قارشالا مكح نيناوق (5)



 « دقئو ضرع » ةئلذاشلا لقفل

 «نيألا نع هزنم ىلاعت قحلا :نيفراعلا صضعب لاقو» : ةبيجع نبا لاقو

 الو « نيأ هنم ولخي ال كلذ عم و .ةروصلاو «ةداملاو .فيكلاو .ةهجلاو >

 راس هفطلل هنأل «ضرع الو ءرهوج الو ءمسج الو .فيك الو مك الو .ناكم

 لكب فيكتم هتطاحإو هقالطالو .ءيش لك يف رهاظ هتيرونلو ءءيش لك ىف

 «ةريصبلا ىمعأ وهف هدهشي ملو اذه قذي مل نمو «كلذب ديقتم ريغ « فيك

 عم سيلو «دوجولاب قحلا دارفنا » :اًضيأ لاقو "0 قحلا ةدهاشم نع مورحم
 (دوجوم هللا 20

 ( هتفص دوجوم لكو «دوجوم لك تاذ ىلاعت وه١ :افو ىلع لاقو

 :[04:تلصف ةروس] «طيحم ِءْىَش ْلُعِي ُهَّنِإ الآ :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقو

000 
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 تاذ وهو « ءيش لك ةقيقح وهف :ةروصو ىنعم هجاومأب رحبلا ءام ةطاحإك يأ :

0 
 ' هتلصو هنيع ءيش لك ميش لك

 ناك ءاوس «هتاذب هتاذ اهيف هللا دّحوي ىتلا «ةيدحألا ةرضحلا ىف الإ نانوكي

 : يماطسبلا لوقو ,قحلا انأ : جالحلا لوقك « هدذبع ناسل ىلع هتاذد لح وب

 ,*! هتاذب هتاذ وأ «ءانفلا ءانف دعب الإ نوكي ال اذهو «ينأش مظعأ ام «يناحبس

 .دوجولا هقح يف بجي ىلاعتو هناحبس هّللاف » :يمناغتسملا هويلع نبا لاقو

 هنأ نوملعي نوفراعلاو » :صاوخلا ىلع لاقو «*' !( دوجوملا نيع يه دوجولاو

 55١., :ص ممهلا ظاقيإ (1)

 .07 :ص ممهلا ظاقيإ (0)

 .580 /” :ىربكلا تاقبطلا (9)

 .77/7 :ىربكلا تاقبطلا ()

 .597: ص ةرهازلا بكاوكلا (0)
 .5"5 :ص ةيسودقلا حنملا ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ."'"( ىلاعت قحلا دوجو الإ مث ام

 اذهل بهذو «ةيلذاشلا ةقيرطلل ةديقعلا هذه ةبسن ركنأ نم : يناثلا قيرفلا

 نود ةقيرطلا خويشب مهدنع نومسي نيذلا مهو ةعيرشلا مولعلاب رثأت نم لوقلا
 ىلإ دوجولا ةدحو ىنعم اوفرصو «يطويسلاو «قورز : مهسأر ىلعو «ةقيقحلا

 هل قولخملاو «ءصقنلا نع هزنملا «لماكلا دوجولاب ىلاعت هللا دارفنا ىنعم

 نم لهجلا اذهو «'"”دوهشلا ةدحو دوجولا ةدحوب دارملا نأ وأ «صقان دوجو

 نبال رذتعا نم رثك كلذلو «كولسلا لهأ يف ريثك ةدحولا ةلوقمب عابتألا ءالؤه

 نيب دقو ءهب نظلا اونسحأو هنع اوعفادف ءةدحولا ةلاقم لهأ نم هريغو يبرع

 اذه نودقتعي ال نيذلا «كولسلا لهأ نم ريثكو ١ :لاقف ةيميت نبا كلذ لثم

 اذه هدوصقم نأ نوفرعي الف «هريغو ضرافلا نبا رعش نوعمسي «بهذملا

 نم اريثك ريح ام «لالضلاو هابتشالا نم هيف عقو بابلا اذه نإف «بهذملا
 ."9« لاجرلا

 : ةيلذاشلا ةقيرطلل ةدحولا ةديقع ةبسن ركنأ نم لاوقآ ضعب هذهو

 - «هيف قحلا روهظ هرانأ امنإو» : هللا ءاطع نبا لوق ىلع - قورز قلع

 هتردقو .هصيصخت ثيح نم هتدارإو «هناقتإ ثيح نم هملعب هيف رهظف » :لاقف

 .'”0 فييكتو لولح روهظ ال «فيرعتو ةلالد روهظ «هزاربإ ثيح نم

 ةيفوصلا ىلع عرشلا ةمئأ اهركنأ يتلا رومألا تلمأت دقو » : يطويسلا لاقو

 نيذلا ةالغلاو عدبلا لهأ اهب لوقي امنإو ءاهنم ءيشب لوقي اًققحم اًيفوص َرأ ملف

 )١( :ص رردلاو رهاوجلا 5١.

 يلع روتكدلا دوجولا ةدحوب ال دوهشلا ةدحوب نولوقي مهنأ معزو ةيلذاشلا نع عفاد نممو (5)
 يردنكسلا هللا ءاطع نبا يف ينازاتفتلاو ؛١55 :ص ةيقورزلاو قورز ةباتك يف ميشخ
 .50 205 5 :ص هفوصتو

 .1810/1:ىواتفلا عومجم (9)
 5٠-11١. :ص ةيئاطعلا مكحلا ىلع قورز حرش رظنا (:4)



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا كلي

 تبسن يتلا دئاقعلا يطويسلا ددع مث '''(مهب اوسيلو ةيفوص مهنأ اوعدا

 لاق مث « مهل اهتبسن ركنأو دوجولا ةدحوو داحتالاو لولحلاب لوقلا نم ةيفوصلل

 يريشقلا ةلاسرك «نيربتعملا بتك تلمأت اذإو» :دوجولا ةدحو ةديقع نع

 «كلذ نم ةظفل اهيف دجت مل ''”نيدلا جات خيشلا بتكو «يلذاشلا مالكو اهريغو

 دوجولاب هللا دارفناو ءديحوتلا هب مهدارمف ةدحولا ظفل مهمالك يف عقو نإو

 ." 0( كعلوأ هديري يذلا كلذ ال ءدوجولا مزاولو

 كلت ريغ يهو ةيونعم ةيفوصلا دوجولا ةدحو نإ :رامع ملاس يلع لاقو

 قيرط يفو .مومعلا قيرط يف انققح اذإف ...ةدحالملا دنع ةرفاكلا ةيداملا

 يف ةهبش هدنع دجن مل ةيدمحملا ةقيقحلاب هلوق يف وأ يلذاشلا دنع صوصخلا

 سيلو « عساو رهظم اهبحاص دنع دوهشلا ةدحو نأ دجنو «دوجولا ةدحوب لوقلا ظ

 .7( اًعطق داحتالاب الو لولحلاب ال هدنع ةهبش ةمث

 .ةيلذاشلل نيمدقتملا خويشلا هلاق ام وه ةيلذاشلا لوق يف قيقحتلاو :تلق

 مهو «ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نم مهدعب ءاج نم مهتقيرط ىلع راس نيذلاو

 دوجولا ةدحوب لوقلا ىلإ اوبهذ مهنإف «ةقيقحلا خويشب مهدنع نومسي نيذلا

 الو الالقتسا ال هريغل دجو الو «هدحو هللا يه ةدحاو نيع هلك نوكلا نأ ىنعمب

 نكمي الو «تارشعلاب يهو «لوألا قيرفلا لوقأ دهشت كلذ ىلعو ءاّراقتفا

 دقف «ةبيجع نبا مهدنع قيقحتلا لهأ خويش نمو ءاهرهاظ نع اهفرصو اهليوأت

 نكل «ةدحولا ةلوقم مهنع فني ملو مهخويش نع داحتالاو لولحلا ةلوقم ىفن
 مهريغ نإ مث «ةدحولا ىنعم لاصيإ يف مهفعست مل ةرابعلا نأب مهنع اورذتعا

 ) )1١:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت 40.

 .هّللا ءاطع نبا :هب دصقي (؟)

 ١77. :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا ديبأت 69

 .177-7170 : ص ...هخيرات هرصع ىلذاشلا نسحلا وبأ (4)



 كلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ءايلوألا نم ريثك يمر دق » : ةبيجع نبا لاق «رارسألا هذه لقعي ال بوجحم

 نباو «ضرافلا نباو «يمتاحلا يبرعلا نباك ؛لولحلاو داحتالاب نيققحملا

 امل مهنأ كلذ ببسو .هنم ءاءرب مهو مهريغو «جالحلاو يرتششلاو «نيعبس

 ةمئاق يناعملا رارسأ وأ ءديرفتلا رارسأب اوفشوكو ءديحوتلا راحب اوضاخ

 كلت نع اوربعي نأ اودارأف ...ءيش لكل ةيحام «ءيش لك يف ةيراس «يناوألاب

 كردت ال .لوقعلا كرادم نع ةجراخ اهنأل ؛اهنع مهترابع تقاضف يناعملا

 ناسللا ةرابعب اهنع رّبع نمف ؛نادجوو قاوذأ يه امنإو «لوقنلاب الو روطسلاب

 مث «ةفيطل ةيفخ تناك يتلا ةيلزألا ةرمخلا يه يناعملا هذهو «قدنزتو رفك

 راونأو تاذلا رارسأ يهو ءاهرارسأو اهراونأ تدبأو ءاهنساحم ترهظ

 ماقم ىلإ ىضفأو ءدوجولا هدنع دحتا اهب فشوكو اهفرع نمف «تافصلا

 دحتت وأ هيف لحت ىتح اهل يناث ال ذإ «داحتالاو لولحلا نع ةهزنم يهو ءدوهشلا

 2100 هعم

 نبا نع ءاج ام دوهشلا ةدحو ىلإ دوجولا ةدحو مهفرص أطخ نيبي اممو

 ةدحو لعجو دحاو صن يف دوجولا ةدحوو دوهشلا ةدحو ركذ دقف ِهّللا ءاطع

 ءيش لك نع ىنفي يلو :نايلو امهنأ ملعا » :لاقف «ىربكلا ةيالولا يه دوجولا

 اذهو «ءيش لك يف هللا دهشيف ءيش لك يف ىقبي يلوو ءاّئيش ِهَّللا عم دهشي الف

 ببن 20( ىتأ

 م

 : "”هوجولا ةدحول ىرخأ ءامسأ : اًنلاث

 «ديحوتلا ثحبم يف مهنع هليصفت قبس امك ماسقأ ةثالث وهو :ديحوتلا ١-

 ) )1١:ديدملا رحيلا ”7/5١.

 .85 : ص ننملا فئاطل ()

 ةيبيجعلا رهاوجلا نمض بابلألا بل رس نع باقتلا فشكو ١١78 :ص تسرهفلا :رظنا 0(6)

 184١. :ص
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 لزألا يف دوجولاب قحلا دارفإ7 :وهو «ةصاخلا ةصاخ ديحوت : هماسقأ مظعأو

 ."0(ديألاو

 ىلع ةيدحألا رحب قابطناب ءدوجولاب قحلا دارفنا» يه :ةينادرفلا -"

 .""7« طق هريغل دوجو قبي مل ثيحب «لكلا

 :وهو .ىوسلا دوجو نع ءانفلا اهمظعأو .ماسقأ ةثالث وهو : ءانفلا -'“

 ."70لاعتملا ريبكلا دوهشب لاكشألاو موسرلا وحم »

 ." 0( قلخ الب قح ىلإ ةراشإ١ :وهو :عمجلا -4
 ." 7( قحلاب اًمئاق قلخلا دوهش» : وهو :عمجلا عمج -ه

 .'"'ءيش لك يف هللا يلجت ةدهاشم :وهو :ناسحإلا -5

 :دوجولا ةدحو لئاسم : ابار

 كلذ عم هنكلو .«تاعيرفتلا ريثك .«مهفلا صيوع دوجولا ةدحو بهذم نإ

 مالك اهيلع رودي يتلا لوصألا هذه مهأ انه نيبأ فوسو «ةيلك لوصأ ىلع ينبني

 : مهلوق ىنعم نيبتي اهلالخ نمو ءدوجولا ةدحو باحصأ
 :هنع ريبعتلا الو «هنع حاصفإلا زوجي ال رس دوجولا ةدحو ديحوت ١-

 : اًضومغ الإ هديزت ال ةرايعلاف

 هريسفتو هحاضيإ ىلإ ةرابعلا لصت نأ نكمي ال مهدنع ديحوتلا عاونأ لمكأ

 اًدابع هلل نإ :يسرملا سابعلا وبأ لاق «مهب ةصاخ زومرو تاراشإ يه لب

 .07:ص فوشتلا جارعم )١(

 .07 :ص فوشتلا جارعم (؟)

 .67 :ص فوشتلا جارعم (29)

 .05 :ص يبرع نبأ تاحالطصا (4)

 .51 :ص يناشاقلل ةيفوصلا تاحالطصا ()

 77١. :ص يفونملا ضيفلا يبأ دومحمل هللا ىلإ قيرطلا :رظنا ()



 هليل ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هرارسأ نم مهلمحو «هتاذب مهتاذو ؛هفاصوأب مهفاصوأو «هلاعفأب مهلاعفأ قحم

 دجو راشأ اذإ نم فراعلا ام » : ِهَّللا ءاطع نبا لاقو «"))« ءايلوألا هنع زجعت ام

 .هدوجو يف هئانفل هل ةراشإ ال نم فراعلا لب «هتراشإ نم هيلإ برقأ قحلا

 .""«هدوهش يف هئاوطناو

 :ةصاخللا ةصاخ الإ دوجولا ةدحو دهشي ال -؟

 هدهشي ال ديحوتلا اذه نإف لماكلا ديحوتلا يه دوجولا ةدحو نإ مهلوق عم

 رس ديحوتلا » :يلذاشلا لاق هَّللا رارسأ نم رس وه :اولاقو «سانلا نم ةلق الإ

 صاوخ وأ «صاوخلا الإ هكردي ال تاذلا يلجت » : ةبيجع نبا لاقو "7 هللا

 نم لك » :اًضيأ لاقو «'*”«دارفألا الإ هكردي الأ رسلا نأش نمو «صاوخلا

 امك .هضرع كتهيو همد حابيف «ةعيرشلا فيس هيلع هللا طلس ةيبوبرلا رس ىشفأ
 وه يذلا :صاخلا ديحوتلا :ةيبوبرلا رسب دارملاو ...هريغو جالحلل عفو

 0*2( نافرعلا لهأب صوصخملا نايعلاو دوهشلا

 :تانئاكلا مدعو دوجولا ةيئانث راكنإ -

 «نكمم دوجوو «بجاو دوجو ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع دوجولا مسقني ال
 يف ةدحاو نيع لكلا لب «دوجولل ةيئينثا كانه تسيلف «قولخمو قلاخ ىلإ الو

 لاق ءاقولخمو اًقلاخو «ًادبعو اًبر ىأر ةقيقحلا هنع تبجح نم نكلو «ةقيقحلا

 .'0(هدوجول ةقيقح ال « ىمهو لايخ قحلا ىوس ام نإ » : ةبيجع نيا

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 177.

 .157 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 .11١”:ص رارسألاةرد ()

 .؟114 :ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظناو ١5. :صص «شيشم نبا بطقلا ةالص حرش (54)

 7١-17. : ص ةبيجع نبا حرشب يعافرلل مظاعت نم اي ةديصق حرش (؟0)

 287 ,”85 :ص ةيسودقلا حنملا :يف ىرخأ اصوصن رظناو 2.٠١5 :ص ممهلا ظاقيإ ()

 -ةينارون تالسلس نمض يرتششلا ةينون حرشو « ١77 :ص يداهلا رونلا لئاسرو 4
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 «تانئاكلا نم دحأ هعم سيل الوأ ناك ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ىلاعت هّللاو

 يهف تانئاكلا امأو ءدوجولاب درفتملا وه لب ءدحأ هعم سيل نآلا وه كلذكو

 نوكلا دوجو اولثمو «باجحلا لهأ الإ ةدوجوم اهاري الو ءاّدبأو الزأ ةمودعم

 دماج اهرهاظ :ةجلثلاك الإ نوكلا لاثم امو » :ةييجع نبا لاق .ةجلثلاب

 رثأ ةجلثلل قبي ملو «ءام اهلصأ ىلإ تعجر ةجلثلا تبوذ اذإف «عئام اهنطابو

 تباذ اهب تماق يتلا ةفيطللا اهرارسأ ترهظ اذإ «ةيسحلا تانوكملا كلذكن

 .'"( اهلصأل تعجرو تشالتو «ةفيثكلا اهتاوذ

 : نطابلا نود رهاظلا يف وه امنإ ىلاعت هللا ريغ دوجو تابثإ -4
 ,ىلاعت هللا ريغ دوجو تابثإ هيف مالك نم ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نع دري ام

 امنإ صوصنلا هذه ةقيقحف «دبعلاو برلاو «قولخملاو قلاخلا : ةينينثاب لوقلاو

 ينبم نولتلا اذهو هللا وه دحاول الإ دوجو الف هئطاب امأ ءرمألا رهاظ يف يه

 دهشي هرهاظ نوكي نأ يلولل لمكألا نأ :يهو «يلذاشلا اهعضو ةدعاق ىلع

 نيعو ناسل :ناناسلو نانيع هل فراعلاف «"”عمجلا دهشي هنطابو «قرفلا

 ةماعلا وأ ةعيرشلا ءاملع عم اوملكت اذإف «ةقيقحلل نيعو ناسلو «ةعيرشلل

 اوملكت اذإو «قولخمو قلاخو «دبعو بر كانه :اولاقف «قرفلا ناسلب اوملكت
 لك يف هدحو هّللا الإ مث ام :اولاقف «ةقيقحلا ناسلب اوملكت مهنم ةصاخلا عم
 .نوكلا اذه

 ةرذقلا ملاع يف ىلاعت قحلا ) : هلوق يف ةبيجع نبا ةيجاودزالا هذه نيبيو

 .58 ( 47 :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف -

 :2١58 يداهلا رونلا لئاسرو «58 :فوشتلا جارعم :رظناو 27577” :ص ممهلا ظاقيإ ()

 6"٠١. :قحلا ىلإ ةلحرو

 255 :ص ةيسودقلا حنملا : يف قيرفتلا اذه لامك يف رظناو «47 :ص رارسألا ةرد :رظنا (؟)

 ةينارون تالسلس نمض ةبيجع نبال ةيمورجآلا حرشو 2175 :ص يداهلا رونلا لئاسرو

 ٠١. :ص ةيانعلا لهأ فاحتإو «44 -44 :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 صاخ دلوتلاو جاودزالا رس امنإو «ةينينثالا روصتو .ةبحاصلاو دلولا نع هزنم
 ملاعل رظنت نيع :نانيع فراعلل نكيلف «حابشألا ةرضح يف ةمكحلا ملاعب

 رظنت نيعو «ةينينثالا نع ههزنتو هللا دّحوتف تاذلا رارسأ ةرضح يف ةردقلا

 رهظملاو «حابشألا ةرضح يف دلوتلاو جاودزالا رس تبثتف «ةمكحلا ملاعل

 تاذلا ةيدحأ رحب اوضاخ نيذلا «ةيرحبلا نم دارفألا الإ اذه مهفي الو ءدحاو

 مّلسف الإو «رارسألا هذه قوذت نأ تدرأ نإ مهل كسأر طحف «تافصلا رايتو

 .نينثا دوجو يف اًدحاو ىري فراعلا » :يمناغتسملا هويلع نبا لاقو « "0 ملست

 بر ةفيلخ هنطاب ثيح نمو «نيط نم ةطقن هرهاظ ثيح نم دوجولا :ىري يأ

 ةروص يف نمحرلا ىري هنأ :ىنعملاو ءوه وه :لقن مل نإ «نيملاعلا
 .'70 ناسنإ

 :ِهَّللا وه ءيش لك نأ مهداقتعا -هم

 نم ءايشألا دوجو راكنإ ينعي ال ةينينثالا يفن نم مهنع هريرقت نم قبس ام

 ةدوجوم يه لب .«تاسوسحملا نم اهريغو تابنو نجو سنإو «ضرأو ءامس

 هارت املك لب ءاهب صاخ دوجو اهل نأو اهسفنأب اهلالقتسا ينعي ال اهدوجو نكل

 لاق ١ : ةبيجع نبا لاق : فالتخالاو عونتلا اذه مغرب .هدحو هَّللا يه تانئاك نم
 مهارأ قلخلا نأش يف :يلذاشلا نسحلا يبأ لوق ىلع يلذاشلا لمجلا ىلع

 مهتدجو مهتشتف نإ لب :لاق ءاّئيش مهدجت مل مهتشتف نإ ءاوهلا يف ءابهلاك
 .قحلا رهاظم نم رهاظم مهتدجو ينعي «ءيش هلثمك سيل ءيشلا كلذو «اًئيش

 ."7(توربجلا رحب نم ةضئاف «توكلملا راونأ نم اًراونأ

 رباكأو ءهروس ءايبنألاو .باتكلا وه دوجولا» :يطرشيلا يلع لاقو

 .577؟/4 :ديدملا رحبلا )1١(

 .١١5:ص ةيسودقلا حنملا (؟)

 .فرصتب 5١1. : ص ممهلا ظاقيإ ()
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 .هفورح صقانلا دوجولاو «همالك قلخلا ةماعو «هتايآ رافكلاو نيملسملا

 ."'”( هللا وه عومجملاو

 «هتافصو هللا ءامسأ نعو ديحوتلا نع بيغي نأ ىلإ -مهدنع- يلولا لصيو

 نكمت امل ١ :-فراعلا نع - يمناغتسملا هويلع نبا لاق هللا تاذ الإ ىري الف

 ءامسألا نيع يه تاذلا دجو ءاّروضحو ةبيغو «ءاًروهظو اًنوطب ةفرعملا يف

 ىشالتو هنع باغو » :اًضيأ لاقو :''”0 قلطملا ديحوتلا ثيح نم تافصلاو

 يف هسفن ديحوتلا نع باغ ىتح «ضحملا ديحوتلا يف هوحمل هرظن يف لكلا

 ءمهو هروصي الو «مسرب هيلع مكحي الو ءمسا هل ىطعي ال «درفم ءيش روهظ

 ءامسألا روهظ نم لك نأل «مدع الو دوجو هعم دجوي الو .«ملع هققحي الو

 يف لكلا لحمضا املو «قلعتلا ثيح نم تانوكملا دوجوب نرتقم تافصلاو

 «قلاخلا :لاق ولف «ءامسألاب ظفلتي نأ هناسل ّلك هلقع ميظعتلا يف باغو هرظن

 :لاق ولو «قوزرملا نيأ :هل ليقل «قزارلا :لاق ولو «؟قلخلا نيأ :هل ليقل

 دجي ملو ء«روهظ الو نوطب ال :رمألا لصاحو ءرودقملا نيأ :هل ليقل ءرداقلا

 ." ”«روهظ هاوسل اهيف نوكي ىتح ةيهولألا دوجو نم ةيلاخ ةحسف
 يهو ءيش هطلاخي مل هلصأ ىلع قاب مسق :نامسق ىلاعت هللا تاذ -5

 : ةيعرفلا تاذلا يهو ملاعلا لك هنم نوكت مسقو «ةيلصألا تاذلا

 ىلع ةيقاب ةيتوهال تاذ : نيمسق ىلإ مسقنت ىلاعت هللا تاذ نأ ةيلذاشلا دنع

 تاذو «ةيلصألا تاذلا ىمستو «قلخلا نم ءيش اهنم نوكتي ملو ءاهلصأ

 تاذلا ىمستو «ملاعلا عيمج اهنم نوكت مث «ةيلصألا تاذلا نم تلصفنا

 نأ ملعا » : ةبيجع نبا لاق : طقف ةيعرفلا تاذلا نم مهدنع تانئاكلاف « ةيعرفلا

 .""ه :ص قحلا ىلإ ةلحر )١(
 .57:ص ةيسودقلا حنملا (؟)

 .15:ص ةيسودقلا حنملا (9)



 ليلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نأ دارأ املف ءدحأ هفرعي مل ءاّيلزأ اًفيطل ءاّيفخم اًرنك ناك هلالج لج قحلا

 ءرهاظلا همسا ىضتقمب اهرهظأو اهفثك ءزنكلا كلذ نم تايلجتب ىلجت فرعي

 اهيلع رهظأ امب اهنطبأ «ةنطاب ةرهاظ تراصف «نطابلا همسا ىضتقمب اهنطبأ مث
 نيوكتلا سح نم «ةيثدحلا توعنو «ةيرشبلا فاصوأو «ةيدوبعلا ماكحأ نم

 يلجتلا اهل ددجت امنإ «ةقيقحلا يف ثداح الو ءزييحتلاو رييغتلاو ليكشتلاو

 .نطابلا همسأو رهاظلا همسا اهيف ققحتف ءاهروهظ دعب تنطبف ءروهظلاو

 هآرو «ىلاعت قحلا نع اهب بجحني مل اهسح نع باغو اهلصأل رظن نمف

 تراصو «قحلا دوهش نع اهب بجح رهاظلا اهسح عم فقو نمو ءاهيف اًرهاظ
 روهظ هرانأ امنإو «ةملظ هلك نوكلا :مكحلا يف لاق كلذلو «ةملظ هقح يف

 نايعلا لهأ قح يف امأو ءباجحلا لهأ قح يف ةملظ وه امنإف «هيف قحلا
 دبعلا دوجو وهو ماسلطلا اذه رسكنا اذإف ...رون هلك مهدنع هلك نوكلاف

 ءاّيفخ وه يذلا زنكلا هل رهظ اهنع ةبيغلاب هتيرشب فاصوأ عم هفوقوو «يمهولا
 : هلاجزأ ضعب يف يرتششلا لاقو ...سدقألا تاذلا وهو

 كدنع رسلاو ربخلاو كنم رمخلا كنيأ هاطغ ربخلا نيع اًدصق اي

 ال «ةعاس قحلا هنع بجحي الف تاذلا ديحوت ماسلط هنع لاز نم امأو ...

 ."'"6ناوأ لك يف نمحرلا تاذ ىلإ نورظني مهف «ةرخآلا يف الو ايندلا يف

 نع تملكت امنإ ىلاعت هللا تاذ نع تملكت امدنع عرشلا صوصنو : تلق

 تاذلا نع ملكتت ملو «ءيش اهطلاخي مل يتلا اهلصأ ىلع ةيقابلا ةيلصألا تاذلا
 يتلاو ءدوجوم لك دجو اهنم يتلاو «ةيلصألا تاذلا نع ةلصفنملا ةيعرفلا

 لاق «نيفراعلا نم صاوخلا الإ ةقيقحلا هذه نع ملعي الو ءدوجولا ةدحو ىنعت

 :اضيأ رظناو ١48٠-218١ : ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض بابلألا بل رس نع باقتلا فشك )1١(

 ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض ةيمورجآلا حرشو 275145 /5 :ديدملا رحبلا
 ١166. :ص يدلاخلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا قليلا

 ةيلصألا ةمظعلا نع ربخُي نأ يليزنتلا يحولا حالطصا نم ناكف » : ةبيجع نبا

 اًرتس «يّلجتلا اهب عقو يتلا «ةيعرفلا ةمظعلا نع تكسيو ءاهفاصوأ تعنيو
 : لهس لاق كلذلو «ةمكحلا ملاع ماظن دسفل رهظ ول ذإ «رهظي نأ ةيبوبرلا رسل

 ءملعلا لطبل فشكنا ول رس تاوبنللو «تاوبنلا تلطبل فشكتا ول رس ةيهولألل

 .ماكحألا تلطبل فشكتا ول رس ملعللو

 ءايشألل دوجو ال لب ءاهب اهروهظو «ءايشألاب اهمايق وه :ةيهولألا رسف
 ةيدوبعلاو ةدابعلا نع اونغتسال سانلا عيمجل رسلا اذه فشكتنا ولف ءاهعم

 دنعو «ةيدوبعلا بادآو ةدابعلا نايبل يه امنإ ةوبنلا ذإ «ةوبنلا ماكحأ تلطبلو

 ردقت اهلك بولقلا تسيل اًضيأو «يحولا يقلت نع ءانغتسالا عقي رسلا اذه روهظ

 «ةريحلاو شهدلا اهل عقول ةفيعضلا بولقلل ىلجت ولف ءرسلا اذه لمح ىلع
 .''0( فلتلا ىلإ اهاّذأ امبرو

 :دوجولا ةدحوب اهتقالعو دوجولا بتارم /١-
 ملاع اهلحم ةيلصألا تاذلا نإف ةقباسلا ةلأسملل ةعبات ةلأسملا هذه

 حضوي ةلأسملا هذه ثحبو «توكلملا ملاعاهلحم ةيعرفلا تاذلاو ء«توربجلا

 بتارم هل دوجولا نإف ءاهتابثإ يف مهلاوقأ براضتو دوجولا ةدحو ةديقع
 هيف تادوجوملا ىفنت ام اهنمو «هيف تادوجوملا تابثإ حصي ام اهنمف «ثالث

 ملاعو «كلملا ملاع :ةثالث مهدنع ملاوعلاف ءاّذحاو اًدوجوم الإ تبثي الو

 : نيمسق ىلإ مسقنت ملاوعلا هذهو «توربجلا ملاعو .توكلملا

 يذلاو «سانلا هفرعي يذلا ملاعلا وهو .كلملا ملاع وهو :ةداهش ملاع

 .ةردقو ةمكحو .«قلاخو قولخمو «ىنعمو سح ىلإ «تادوجموملا هيف مسقنت

 ناك نمف هل سانلا ةرظن فلتخت ملاعلا اذهو «ةقيقحو ةعيرشو «نطابو رهاظو

 .1-75”55؟580 /" :ديدملا رحبلا ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 يف ةعيرشلل ةقفاوم تانئاكلا تبثأو «نطابلا يف هللا الإ ري مل نيفراعلا نم
 قلاخلا ري ملو «تاقولخملا الإ ري مل .ءباجحلا لهأ نم ناك نمو ءرهاظلا
 .ةداهشلا ملاعل ةبسنلاب اذه «قولخملاو سحلا الإ ىري ال هنأل ءاهيف

 ملاعو توكلملا ملاع هتحت جردنيو .بيغلا ملاع :يناثلا مسقلاو

 «نوفراعلا الإ اهيلع علطي ال هللا رارسأ نم رس ملاوعلا هذهو «توربجلا

 الو قلاخ ال دجوي الف «هدحو ىلاعت هلل دحاو دوجو ملاعلا اذه يف دوجولاو

 ملاوعلا :يه دوجولا بتارم » : ةبيجع نبا لاق «ىنعم الو سح الو «قولخم
 ةثالث هل دوجولا نأ كلذو ء.توربجلاو .«توكلملاو .«كلملا :ةثالثلا

 ظ : تارابتعا

 ملاع ىمسيو «نيوكتلا ملاع لخدي مل يذلا وهو :يلزأ يلصأ دوجو
 .توربجلا ملاعب ىمسملا وهو «بيغلا ملاعو ءرمألا

 لخد ام لك وهو «توربجلا رحب نم قفدتملا رونلا وهو : يعرف دوجوو

 وهو .قلخلا ملاعو ةداهشلا ملاع ىمسيو ءافيثك وأ ناك افيطل «نيوكتلا ملاع

 . .هلصأب هعمجو هيف قرغ نمل توكلملا ملاعب : ىمسملا

 ءامسألا ىضتقمو «ةيهلالا تافرصتلا روهظ لحم وهو :يمهو دوجوو

 ."'"6 كلملا ملاع وهو ؛ةمكحلا ملاع ىمسيو ةيلامجلاو ةيلالجلا

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ :رظناو «55 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا  .55٠ص ةيهلإلا تاحوتفلا :

  5نبا ةالص حرشو 4 : ص ةيبيجعلا رهاوجلاو «504 : ص فوشتلا جارعمو «؛75

 حرشو 757-251 :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض شيشم

 ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلاس نمض ةيمورجآلا :  2٠١9رحبلاو

 :ديدملا 7/ 271١نيفراعلا جنرطش حرشو 2550 :ص راكفألا ريونتل رارسألا فشكو

 ص : ١ ١.



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 : هنع يبنجأب سيلو هَّللا تافصل يلجتو رهظم ملاعلا -8

 نأ اهلصأ نيعلا يف ةعونتملا تادوجوملا هذه لك نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا معزت

 ال رهاظملا عيمج يف مهدنع رهاظلا وهف ءاهيف هتافصب رهظو ىلجت ىلاعت هللا

 يف سيلف ءاهتقيقحو اهنيع وه لب «تاقولخملا يف لحي وأ دحتي هنأ ىنعم ىلع
 َكْبِو قحلا ءامسأ » :يمناغتسملا هويلع نبا لاق كلذلو «هتافص الإ نوكلا اذه

 ةيدوبعلاو سحلا روهظب هتافص رتس هللا نكل « 276 تادوجوملا ءامسأ ددع ىلع

 فشك ولف «تاذلا ديحوت ماسلطب ةبيجع نبا هنع ربعي ام وهو «تانئاكلا ىلع

 الإ مهدنع ةفلتخملا تانئاكلا هذه امو «هتافصو هللا الإ ىأر امل ماسلطلا اذه

 «تانئاكلا هذه لالخ نم الإ اهروهظ نكمي ال يتلا هللا تافصل صمقو ةيدرأ

 الإ تاوذلل مايق الو «ةيسحلا تاوذلاب الإ تافصلل روهظ الف » : ةبيجع نبا لاق

 ةيرشبلا تاوذلا روهظب ةفيطللا ةيلزألا هتافص هناحبس هَّللا رتسف «تافصلاب

 ةرهاظلا فئاثكلا هذهو «هاوس دوجوم الو ءهَّللا ىلإو هللا نم لكلاو ...ةفيثكلا

 ."7( ةفيطللا يناعملل صمقو ةيدرأ يه

 هتاذ يّلجت نم رون وه امنإف ةداهشلا ملاع يف رهظ ام لك » : ةبيجع نبا لاقو

 ةفيطل ةيلزأ ةيلك تاذ يه :ةيلعلا تاذلا ةقيقح » :اضيأ لاقو 7( هتافصو

 ."“”6 لاكشألاو موسرلاب ةيلجتم «ةيفخ

 .17:ص ةيسودقلا حنملا )١(

 .187 :ص ممهلا ظاقيإ (0)

 .5؟0/7 :ديدملا رحبلا (*)

 ةروس يف ملعلا بابلو «58 : ص ةيسودقلا حنملا :اضيأ رظناو 201 :ص فوشتلا جارعم (4)

 ةيسدقلا تاحوتفلا ةلسلسو « 17١ : ص يداهلا رونلا لئاسرو 27 : ص يمناغتسملل مجنلا

 يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلاس نمض ةيمورجالا ةمدقملا حرش يف

 .177” : ص ةيدهلا روشبو 2١١١ : ص قحلا قيرط يف يتريسمو 2117 2717: ص



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : هسفنب هسفن ىري ىتح ةفلتخملا تانئاكلا روص يف هيلجتو هللا روهظ -9
 نأ دارأ مث «ةفص الو مسا هل سيل ءاّقلطم اًدوجو ناك هللا نأ ةيلذاشلا دقتعت

 رهظف ءهتافصو هؤامسأ رهظت نأو ءدوجولا اذه ةآرم يف هسفن ىري نأو فرعي

 : هتافص فالتخال اًعبت ةفلتخملا تانئاكلا ةروص يف

 ءاهيف دهشي يكل الإ ةكلمملا رهظي مل هللا نإ :هّللا ءاطع نبا لاق
 امف «هيف قحلا دوهش نع باغ نوكلا نع باغ نمف «تافصلا ايارم تانئاكلاف

 نيعب اهارت نأ كنم قحلا دارمف ءاهالوم اهيف ىرتل نكلو اهارتل تانئاكلا تبصن

 ."''( اهتينوك ثيح نم اهارت الو ءاهيف هروهظ ثيح نم اهارت ءاهاري ال نم
 ءاّيلزأ اًميطل ءاّيفخم اًرنك ناك هلالج لج قحلا نأ ملعا » : ةبيجع نبا لاقو

 اهفثك ءزنكلا كلذ نم تايلجتب ىلجت فرعي نأ دارأ املف ءدحأ هفرعي مل

 تراصف .نطابلا همسا ىضتقمب اهنطبأ مث ءرهاظلا همسا ىضتقمب اهرهظأو

 .ةيرشبلا فاصوأو «ةيدوبعلا ماكحأ نم اهيلع رهظأ امب اهنطبأ «ةنطاب ةرهاظ

 يف ثداح الو ءزييحتلاو رييغتلاو ليكشتلاو نيوكتلا نسح نم ةيثدحلا توعنو

 .اهروهظ دعب تنطبف ءروهظلاو يلجتلا اهل ددجت امنإ «ةقيقحلا

 هآرو «ىلاعت قحلا نع اهب بجحني مل اهسح نع باغو اهلصأل رظن نمف

 يف تراصو قحلا دوهش نع اهب بجح رهاظلا اهسح عم فقو نمو ءاهيف اًرهاظ
 206 ةملظ هقتح

 :ناسنإلا وه هللا هب ىلجت رهظم مظعأ ٠6-

 هتايلجت نإ الإ هتافصل تايلجتو رهاظم يه تادوجوملا لك نأ مهلوق عم

 ) )1١:ص ننملا فئاطل ”8.

 جارعمو «؟ 5 :ص ةيهلالا تاحوتفلا رظناو 18١« :ص بابلألا بل رس نع باقنلا فشك هه

 : ص ةيمورجآلا حرشو «غ١ : ص يبرع نبا ةالص حرشو ال١ .شه8-ه5 :ص فوشتلا

 . 15 : ص يىيداهلا رونلا لئاسرو 0 55 /* .غ١/١4 :ديدملا رحبلاو 0



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 ىلعل اًبوسنم اًنيِب نودرويو «ناسنإلا وه اهمظعأف «ةمظعلاو ةلزنملا يف فلتخت

 ''"ربكألا ملاعلا ىوطنا كيفو ريغص مرج كنأ بسحتأ

 لبوق ةلماك ةخسن ةيناسنإلا ةخسنلا هذه نإ ١ : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 : ةينابرلا ةرضحلا اهب

 هرسأب دوجولا كيف دجت عجرا هرس نع همهم ىف اهئات اي

 (""'رسأب هلالا رس ايواح اي ةقيرطو ةقيقح لامكلا تنأ

 يمدالا اذه رهظم صخ ىلاعتو هناحبس قحلا نأ مث : ١ :ةبيجع نبا لاقو

 هبشت تافصلا نم اًعبس ىلاعتو هناحبس هاطعأ نأ اهنم اهنم :هريغل نكت مل صئاصخب

 .ةردقلا :يهو «ةيرهقلا ةطاحإب تفعض اهنأ الإ «ةيلزألا يناعملا تافص

 اذهب هل لصحف «مالكلاو ءرصبلاو «عمسلاو «ةايحلاو «ملعلاو ؛ةدارالاو

 .ةينابرلا ةينادمصلاب هبشو جذومنأ

 لك هتروصب يكاحي ءدوجولا ةخسن هلعج ىلاعتو هناحبس هنأ :اهنمو

 يه ناسنإلا ةقيقحو ...هنم ةخسن دوجولا ناك قحلا فرع نإف ءدوجوم

 ةفيثك ةيرشبب تبجتحا مث «ةيتوربج ةيتوهإل ةينارون ةفيطل يهو «ةيناحور

 راهظإب رهظو «ةيرشبلا فصو روهظب ةيصوصخلا رس رتس نم ناحبسف «ةيتوسان

 ." « ةيدوبعلا رهاظم يف ةيبوبرلا

 «بيرغ لكش يف يمدآلا اذه رهظأ هلالج لج قحلا نأ ملعا » :اًضيأ لاقو

 «يناملظ ينارون «نينوكلا رس هيف عدوأو «نيدضلا نيب هيف عمج «بيجع رسو

 )١( :ص قارشإلا مكح نيناوق 55.

 رردلاو رهاوجلا يف صاوخلا يلعل ههباشم اصن رظناو «55 :ص قارشإلا مكح نيناوق )٠(

 5١. :ص

 .75- 50 :ص ةيهلالا تاحوتفلا (**)



 ةيلزاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 هيف عدوأ ءّيسح يونعم يكلم يتوكلم .ءيضرأ يوامس «ينامسج يناحور
 ."'"0 ةيتوسان ةفطن يف ةيتوهال ةينارون حورلا

 ١- ايندلا يف ىري ىلاعت هّللا نأ ىوعد :

 نأب :اولاق «هريغ دوجوم الو «نوكلا دوجو وه هللا دوجو نأب لوقلل اًعبت
 ماسلط هنع لاز نم امأو » : ةبيجع نبا لاق ءراصبألاب ايندلا ةايحلا يف ىري هّللا

 مهف «ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال ةعاس قحلا هنع بجحي الف تاذلا ديحوت

 يلذاشلا نع درو ام كلذ ىلع لديو «'"”« ناوأ لك يف نمحرلا تاذ ىلإ نورظني

 «نيع ةفرط مهنع بجحي مل هنأو «ماودلا ىلع ىلاعت هللا مهتيؤر نم يسرملاو

 وبأ لاق ءناوكألا وه هنوري لب «ناوكألا يف هللا نوري مهنأ مهداقتعا هتقيقح نإف

 ."0« نيع ةفرط هللا نع اهيف تبجح ام ةنس نوعبرأ نآلا يل ١ :يسرملا سابعلا

 :هروهظ ةدشل قلخلل هّللا ةيؤر تبجتحا امنإ -

 هل تناك نمل نوكلا عيمج يف رهاظ ىلاعت هَّللا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا معزت

 .ةرهابلا هراونأو «هروهظ ةدشل الإ هل مومعلا ةيؤر عنتمت ملو «ةذفان ةريصب
 تادوجوملا نيبو هّللا نيب سيلف .'”قلخلا مومعل باجحلا وه اذه ناكف
 الو هَّللا عم دوجو هل ناكل يسح باجح كانه ناك ول ذإ ءسوسحم باجح

 هعم دوجوم دوجو قحلا نع كبجح ام » : هللا ءاطع نبا لاق :هدوجو الإ دوجو

 )١( :ديدملا رحبلا :اًضيأ رظناو «”57؟/١ :ديدملا رحبلا *//!271١1 2.579 2589/4 2.4564

 / لولا” .28-غهم : ص يرتششلا ةينون حرشو «(قلا لكامل لحل ل لت ع

 :ص ةيدهلا روشبو 278 :ص نيفراعلا جنرطش حرشو :49 :ص ةيانعلا لهأ فاحتإو
.8 

 ١18١. :ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض بابلألا بل رس نع باقتلا فشك (؟)

 ةيؤر ةلأسم ثحبب دّقف 117١-/91”7 : ص ةرهازلا بكاوكلا رظناو ١79« : ص ننملا فئاطط ()

 .ايندلا يف هّللا

 17١., :ص يداهلا رونلا لئاسر :رظنا ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 اشيك )» :اضيأ لاقو ككل( هعم دوجوم مهوت هنع كبجح امنإو « هعم ءىش ال ذإ

 لاقو ««رضاح دوجومو رهاظ هيف وه هب بجتحي يذلاو ءيشب قحلا بجتحي

 ىنعملا اذه خيشلا ررك دق » : -قباسلا هّللا ءاطع نبا مالكل اًحراش- ةبيجع نبا

 قحلا نأ ررقت دقف «قرفلا نم اًريذحتو «عمجلا ىلع اضيرحت «اّرارم هباتك يف

 ءيشب بجتحا ول ذإ «ءيشب بجتحي نأ حصي الو «ءيشب اًبوجحم سيل ىلاعت
 قرافت ال ةفصلاف «هتاذ قرافت ال هتردقو «هتردق رثأ نم كلذ ناكل يدوجو

 نم اًرثأو «هراونأ نم اًرون ناك الإ توربجلا رحب نم ءيش رهظ امف «فوصوملا
 .""76 هتافص رثأ

 هتدش نمف «ءهروهظ وه ىلاعت هباجح » : يمناغتسملا هويلع نبا لاقو

 ءايشألا نم نورفي ال للاب ملعلا لهأف ١ :يواقردلا يبرعلا لاقو «06"2 ىفتخا

 مه ذإ ءاهنم نورفي مهريغو ؛ءيش ءيش لك يف مهبر نودهاشي مه ذإ «مهريغك
 ملعلا لهأ نأ امك «نوكملا دوهش نع ناوكألا دوهشب نوبوجحم مهب هللا فطل

 ."'”(ناوكألا دوهش نع نوكملا دوهشب نوبوجحم هّللاب
 : نيبوجحملا نم مهريغو ةدحولا لهأ نيب قرفلا ةبيجع نبا نيب دقو
 عوقو درجمب قحلا نودهشي ءاقبلا ماقم لهأف » :ةدحولا لهأ نع لاقف

 لهأ امأو «'*”«هاوس نودهشي الو هّللاب رثألا نوتبثي مهف «نوكلا ىلع مهرصب

 نودهشي امنإ ناهربلاو ليلدلا لهأ نم باجحلا لهأو » : مهنع لاقف باجحلا

 هدوجو ىلع نولدتسي امنإ «هدعب الو هلبق ال ,نوكملا نودهشي الو نوكلا

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ :رظناو .48 :ص ممهلا ظاقيإ 48.

 ."ا/١ :ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 ٠١. :ص راتخملا يبنلا ىلع ةالصلا ىنعم ىف رارسألا ةحود (*)

 ١57. :ص ةيدهلا روشب (4)

 .518 :ص ممهلا ظاقيإ (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نوعدي مهو :تلق ,1)( نيميلا لهأ نم نيملسملا ةماعل اذهو .«نوكلا دوجوب

 مهنأ نوملعي الو هللا نودهاشي مهنأ سانلا لك اهلهجي يتلا ةقيقحلا نأ

 «ناويحو سنإو «ضرأو ءامس نم هريغ نودهاشي مهنأ نونظي لب «هنودهاشي
 ءمهولا باجح ببسب كلذ اولهج نكلو هللا وه هنودهاشي ام لك نأ ةقيقحلاو

 يمدع رمأ مهولاو «مهولا الإ هَّللا نع سانلا بجح ام هَّللاو ١ : يديزوبلا لاق

 «نوفرعي الو نودهاشي مهلك سانلاف ١ :ةبيجع نبا لاقو «''"6 هل ةقيقح
 ." 7( نورعشي الو رحبلا يف مهلكو

 :دوجولا ةدحو نع ةيانك ةيلزألا ةرمخلاو ةبحملا ١-

 .ءاوسب ءاوس دوجولا ةدحو ثحابم يه ةيلزألا ةرمخلاو ةبحملا ثحابم

 نودصقي كلذ هباش امو سأكو ركسو برش نم ةبحملا ةلأسم يف هنوركذي امو

 : يلي امب كلذ نيبيو ءةدحولا لامك ىلإ لوصولا هب

  :ةيلزألا ةرمخلا :الوأ

 يه ...ةرمخلا هذهو» :-ةيلزألا ةرمخلا ةقيقح اًئيبم- ةبيجع نبا لاق

 .راهقلا دحاولا ةيؤرب رايغألا نع بجتحيف «بوبحملا راونأب بولقلا رامتخا

 ىلع اهرارسأ ةيداب ءاهراونأ ةرهاظ لوألا ردقلا يف ةرمخلا هذه تناك دقو

 عاونأو «تارابعلا فاطلأب اهيلع نوملكتيو «مهنيب اهنولوادتيف ءاهبابرأ

 بجحو ...اهرارسأ تنطبو اهراونأ تيفخف تلقو «تسردنا مث «تاراشإلا

 ."”« هئايلوأ بولق يف رسلا كلذ

 يه يتلا ةيلزألا ةرمخلا فصو يف ضرافلا نبا لوق ةبيجع نبا حرشي مث

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 19.

 )( :ص ممهلا ظاقيإ 45.

 )( :ص ممهلا ظاقيإ 498.

 ) )4ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض ضرافلا نبا ةيرمخ حرش : 1١.



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا

 :لوقيف اًمامت دوجولا ةدحوب لوقلا

 ةفيطل «ةسدقم اًناذ هلزأ قباس يف ناك هلالج لج قحلا نأ :لصاحلاو »

 الو موسر اهعم سيل ؛لامكلا تافصب ةفصتم ةينارون «لوقعلا نع ةفيفخ

 ىنعملل روهظ ال ذإ ؛ةيونعم ةيسح هرون نم ةضبق ىلاعت قحلا رهظأ مث ؛لاكشأ

 ةهج نمو «ةروصحم اهسح ةهج نمف ءاذمحم ينوك :اهل لاقف «سحلاب الإ

 اهتبسن امو «هنم تزرب يذلا «يلزألا يناعملا رحبب ةلصتم ءاهل ةياهن ال اهانعم

 ضرافلا نبا راشأ دقو «ءاوهلا يف ةلدرخك الإ اهسح ةهج نم رحبلا كلذ نم

 :لاقف ٌلبق روكذملا ءامعلل ريسفت وهو ةيلزألا ةرمخلا هذه فصو ىلإ

 مسج الو ٌحورو ءٌران الو رونو ىوه الو طلو ام الو ءافص

 مْسَر الو ءككانه ٌلكش الو اًميدق اهّثيدح تانئاكلا ّلك َمَدَقَن

 ُمُهَف هل ال نم لك نع تّبَجتحا اهب ٍةّمكحل ّمث ءايشألا اهب تماقو
 ةقفدتم ةضبقلاو «ةيدمحملا ةضبقلا كلت نم ةعرفتم موسرلاو لاكشألاف

 ةهج نم الإ اهديدحت رهظ امو «ةقيقح ىيهف «هل ةياهن ال يذلا توربجلا رحب نم

 دودحم اهرهاظو ءرحبلا يف لصتم نطابلا اهئام رحب يف ةجلثك يهف ءاهسح

 ءايشألاف » :اًضيأ لاقو «''"0« توربجلا رحب يف ةقيرغ اهلك لاكشألاف ءروصحم
 لاق ...اهعم اهل ةبسن ال لب ءاهنودب اهل دوجو الو «ةيلزألا ةرمخلاب تماق اهلك

 ىتح هعم ءيش اال هنإف ,عطتسأ مل هريغ ىرأ نأ تفلك ول : نيققحملا ضعب

 ان هدهشأ

 )١( :ديدملا رحبلا ”/0١.

 ال4 :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض ضرافلا نبا ةيرمخ حرش )٠(
 : ص ىيداهلا رونلا لئاسرو 2585/١ :ديدملا رحبلاو ه5 : ص فوشتلا جارعم :رظناو

 15-1٠0١,



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : ةبحملا : اًيناث

 نم بلق هَّللا نم ةَّذْخَأ ةبحملا :ةبحملا فيرعت يف شيشم نبا لاقو

 : ةبحملا بارشو ؛هلالج لامك سدقو «هلامج رون نم هل فشكي امي «بحأ

 ءامسألاو ءراونألاب راوثألاو «قالخألاب قالخألاو .فاصوألاب فاصوألا جزم

 بولقلا يقس :برشلاو «لاعفألاب لاعفألاو «توعنلاب تعنلاو «ءامسألاب

 دعب بيردتلاب برشلا نوكيو ءركسي ىتح بارشلا اذه نم قورعلاو لاصوألاو
 .ةطساو ريغب يقسي نم مهنمف «هردق ىلع لك ىقسيف «بيذهتلاو بيردتلا

 ةكئالملاك «طئاسولا ةهج نم يقسي نم مهنمو «هنم كلذ ىلوتي هناحبس هَّللاو

 قذي مل ولو .سأكلا دوهشب ركسي نم مهنمف «نيبرقملا نم رباكألاو ءاملعلاو

 ركسلاب دعبو «يرلاب دعبو «برشلاب دعبو «قوذلاب دعب كنظ امف ءاّئيش دعب

 .''"« ىتش ريداقم ىلع كلذ دعب وحصلا مث !؟بورشملاب
 نع نمؤملا هدبع بلقل هللا نم ٌةَّذْخأ ةبحملا » :يلذاشلا نسحلا وبأ لاقو

 حورلاو .هفورعمب اًئنصحتم لقعلاو «هتعاطل ةلئام سفنلا ىرتف ؛هاوس ءيش لك

 هتبحم نم ديزتسي دبعلاو «هتدهاشم يف اًرومغم رسلاو «هترضح يف ةذوخأم

 ىلع بيرقتلا للح ىسكيف «هتاجانم ذيذل نم بذعأ وه امب حتافيو «دادزيف
 :اولاق كلذ لجأ نمف «مولعلا تابيثو قئاقحلا ٌَراكبأ سميو «ةبرقلا طاسب

 ."”(نومرجملا سئارعلا ىري الو «سئارع هّللا ءايلوأ

 :دوهشلا ةدحوو دوجولا ةدحو نيب قرفلا -15

 ظ :" ”نيمسق ىلإ ةدحولا ءاملعلا مسق

 ةينارون تالسلس نمض يعافرلل مظاعت نم اي ةديصق حرش :رظناو ٠55. :ص رارسألاةرد )١(

 71-2584 :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف

 يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يعافرلل مظاعت نم اي ةديصق حرش (؟94؟)

 ١57. /5 :ديدملا رحبلا :رظناو «75 : ص

 .١/158:نيكلاسلا جرادمو ء١٠/9١7 :ىراتفلا عومجم :رظنا 6



 « دقئو ضرع » ةبلذاشلا

 ضعبل لصحت ىتلا ةيسفنلا ةلاحلا كلت اهب نونعيو :دوهشلا ةدحو ١-

 دوجوم ملاعلا نأ داقتعا عم .هب نورعشي الو «ملاعلا نع نولهذي امنيح دابعلا

 3ِهّللا دوجو ريغ اًيقيقح اًدوجو

 .هَّللا دوجو نيع ملاعلا دوجو نأ داقتعا اهب نونعيو :دوجولا ةدحو -؟

 ءدوجولا ةدحوو دوهشلا ةدحو :نيمسقلا نيذه نيب ةيفوصلا ضعب طلخ

 لوق نأ اومعزو «ىوسلا دوجو نع ءانفلاو .ءىوسلا دوهش نع ءانفلا نيب وأ

 ةيفوصلا نأ اومعزو ءدوهشلا ةدحو ىنعمب وه دوجولا ةدحو يف ةيفوصلا عيمج

 ."”هّللا دوجو نيع ملاعلا دوجو نأب نولوقي ال كلذب
 نيدوجو راكنإ ىنعمب وه يفوصلا موهفملاب داحتالاو لولحلا راكنإ- 6

 ةيفوصلاف ءدوجولا ةدحو حلطصمب ةقالع هل داحتالاو لولحلا حلطصم

 قلطملا داحتالاو قلطملا لولحلا نوتبثي دوجولا ةدحو لهأ نم نوققحملا

 كلذ نيب دقو «نيعملا داحتالاو لولحلا نوركنيو «ةقلطملا ةدحولل فدارملا

 داحتالاو «ةقلطملا ةدحولاو «قلطملا لولحلاب نولوقي مهو ١ :لاقف ةيميت نبا

 نيذلا ةعيشلا نم ةيلاغلاو ىراصنلاك «نيعملاب لوقي نم فالخب .قلطملا

 دق ءالؤه نإف «ةيهلإلا هيف تيعدا نمم ءالؤه ريغ وأ ...يلع ةيهلإب نولوقي

 اذهلو «ميمعتلاو قالطإلاب نولوقي كئلوأو «صاخلا ديقملا لولحلاب نولوقي

 يف نولوقي كلذكو «صيصختلا يف مهؤطخ ناك امنإ ىراصنلا نإ :نولوقي

 رهاظملا ضعب ىلع اورصتقا مهنأل مهؤطخ ناك امنإ «مانصألا دابع نيكرشملا

 قالطالا هجو ىلع ءاقلطم مانصألا ةدابعو كرشلا نوزّوجي مهو .ءضعب نود

 ا : ىراتملا عومجم :رظنا )010

 ,.16 :ص فوصتلا ةيضق :رظنا )030



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 رفك نم مظعأ وه ام «لالضلاو رفكلا نم ءالؤه لوق يف نأ بيرالو «مومعلاو

 نيبو قلطملا داحتالاو لولحلا نيب قيرفتلا اذهو 07( ىراصنلاو دوهيلا

 حلطصم تابثإ يف مهنع صوصنلا فالتخا رسفي نيعملا داحتالاو لولحلا

 ىلع مهنع صوصنلا تءاج دقو «هنوتبثي ةرمو هنوفني ةرمف داحتالاو لولحلا

 20و

 : اًرفكو اكرش هربتعتو داحتالاو لولحلا ركنت صوصن :لوألا عونلا

 ةقيقحلاو «باوصو قح اهنأ ةلهو لوأل ئراقلا بسحي دق صوصنلا هذهو

 نايبو «هّللا عم دوجوم يأ راكنإو ءدوجولا ةدحو تابثإ يف مهتديقعل ةعبات اهنأ
 كلذ نإف هَّللا دوجو نيعوه دوجوم لك نأو «دحاو دوجولا نأ تبثأ نم نأ كلذ

 مئاق داحتالاو .« لحمو لاح دوجو ىلع مئاق لولحلاو . ةينينثا دوجو راكنإ ينعي

 .«مهدنع ةيفتنم يهو ةينينثا كلذ لكو «داحتا امهنيب لصحي نيئيش دوجو ىلع

 در يف مهنع صوصنلا ةرثك اذهلو «داحتا الو لولح الف اًدحاو دوجولا ناك اذإف

 عم ءايشألل دوجو الف » : ةبيجع نبا لاق :امهنالطبب لوقلاو .داحتالاو لولحلا

 هيف لحي ىتح ىوسلا دوجو يضتقي لولحلا ذإ ,لولحلاب لوقلا ىفتناف ؛هدوجو

 نأ ررقتو ...لولحلا روصتي الف ضحم مدع ىوسلا نأ ضرفلاو «ةيبوبرلا ىنعم
 ىفتناف «مدقلا فصو هل نم عم ثداحلا تبثي ال ذإ «مدعلا زيح ىف اهلك ءايشألا

 ىتح نادحتيف « ثداحلا عم ميدقلا نارتقا وه داحتالا ىنعم ذإ «داحتالاب لوقلا

 الو ىوسلا دوجو ىلع اًضيأ ينبم وه ذإ ءلاحم وهو اًدحاو اًئيش انوكي

 دقتعي ىرت اي ةيفوصلا يف نمف ١ :يفونملا ضيفلا وبأ دومحم لاقو «'"6 ىوس

 0/٠١. : ىراتفلا عومجم :رظناو 27957 /؟ : ىواتفلا عومجم )0010(

 : ص يرتششلا ةينون حرشو ل00 4 : ص ةرهازلا بكاوكلا : ىف صوصنلا هذه رظنا )00

 ٠١1١. :ص قحلا ىلإ ةلحرو 2١55 غ5 : ص يداهلا رونلا لئاسرو 48



 ١/ 204دقنو ضرع » ةيلذاشلا «

 اكلهاج نوكي نأ الإ هتاقولخم نم ءىشب لحي وأ دحتي ىهلإلا تاذلا نأ
 فوصتلاب 376(.

 دوجولا ةدحو ةديقعل داحتالاو لولحلا ةديقع ةنيابم ىلإ ةيميت نبا هبن دقو
 :لاقف

 سيل «ىلاعت هللا دوجو نيع وه تانئاكلا دوجو نأ ءالؤه لوق ةقيقح »

 نولئاق مه لاق وأ ةيلولح مهامس نم اذهلو «ةتبلا هاوس ءيش الو هريغ اهدوجو

 «مهرمأ نطاب ىلإ لوخدلا نع اجراخ «مهلوق ةفرعم نع ابوجحم هوأر لولحلاب

 اذهو .لاحلا ريغ لحملا نأب لاق دقف تاقولخملا يف لحي هللا نإ لاق نم نأل
 دوجو يناثلاو «لاحلا قحلا دوجو امهدحأ :نيدوجول تابثإو مهدنع ةينثت

 امأو » :اًضيأ لاقو «''”« ةتبلا نيدوجو تابثإب نورقي ال مهو «لحملا قولخملا

 ىلع داحتالا نأل .هنوضري ال :امهدحأ :ناقيرط هيفف ةيداحتا مهتيمست هجو

 نورقي ال مهو ءرخآلاب امهدحأ دحتا «نيئيش ىضتقي نارتقالاو «نارتقالا نزو

 تراص ةرثكلا نأ ىلع ءانب «ءكلذ ةحص :يناثلا قيرطلاو ءادبأ نيدوجوب

 ظ . (ةدحو

 :داحتالاو لولحلا حلطصم تبثت صوصن : يناثلا عونلا

 كلذ نمو ءداحتالاو لولحلا حلطصم مادختسا ةيفوصلا ضعب نع درو

 :جالحلا لوق

 (؛!ندب انللح ناحور نحن انأ ىوهأ نمو ىوهأ نم انأ

 نع قئاقح :هباتك يف ىسيع رداقلا دبع لوق رظناو 2547 :ص هَّللا ىلإ قيرطلا ملاعم )١(

 01١٠. :ص فوصتلا

 ١50. /؟:ىراتفلا عومجم (؟)
 .151/7١؟:ىراتفلا عومجم 26

 :١1. ص جالحلا ناويد (5)



 قلقا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 :ضرافلا نبا لوقو

 تدحت داحتالاب ةقرف ىده جتنم عمجلاف قرفلا لالض قرافو

 ."7(ةدحولا ىلع داحتالا نوقلطي دق » ةيفوصلا نأ ةبيجع نبا ركذو

 «نيلقتسم نيدوجو تابثإ اهب نودصقي ال اهنومدختسي امدنع مهو :تلق

 لب دوجولا ةدحول ضقانم مهدنع اذه نإف «هب طلتخا وأ رخآلاب امهدحأ جزتما

 الأ ىنعمب ءدوجولا ةدحو ىنعمب هب نودصقي ام نيحلطصملا نيذهب نودصقي

 نأ دعب - ةبيجع نبا لاق :اًرخآ الو الوأ ال هريغل دوجو الو هللا الإ دوجوم

 كردتسا مث نيدوجو تابثإ يضتقي يذلا ديقملا داحتالاو لولحلا حلطصم ركنأ

 :ضرافلا نبا لوقك ةدحولا ىلع داحتاإلا نوقلطي دقو » : لاقف - كلذ دعب

 مرج هّللخت مرج الو اذاحتإ اجزامت ثيحب يحور اهب تماهو

 :هدعب لاق كلذلو ءاهئافص دعب اهلصأب حورلا لاصتا ىلع داحتالا قلطأف

 قاب «يلزأ ميدق «هكلم يف دحاو هناحبس قحلا نأ : لصحتف خلإ هّللخت مرجالو

 الو ,ناك ءدادضألاو ءاكرشلا نع سدقم «داحتالاو لولحلا نع هزنم  يدبأ

 . "”(ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو «ناكم الو «نيأ

 ىتح نيم رج طالتخا :امهدحأ :نيينعم ىلع قلطي داحتالا » :اًضيأ لاقو

 قلطيو «هدقتعا نمل رفك وهو «ىلاعت هقح يف لاحم اذهو ءادحاو اًمرج اريصي

 ."”( اًدحاو راص اذإ ءيشلا دحتا :لاقي «ةيقيقحلا ةدحولا ىلع

0) 

 :ةيلذاشلا دنع دوجولا ةدحو ةديقع رداصم :ةدناثلا ةلاسملا

 ىف دوجولا ةدحو ةديقع ةيلذاشلا اهنم تقتسا ىتلا رداصملا لثمتت

 79 : ص ضررافلا نبا ناويد )01(

 4١. :ص ضرافلا نبا ةيرمخ حرش :رظنا .70:ص ممهلا ظاقيإ (9)
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 : ةيلاتلا رداصملا

 : ينطابلا كلسملا :لوألا ردصملا

 دامتعالا وه دوجولا ةدحو ةفرعم يف مهردصم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 ةقيرط يهو .لخدم هيف ساوحلاو لقعلل سيل يقوذ ينطاب كلسم ىلع
 هَّللا هفذقي اّيهلإ اًرون هنوربتعي يذلا ءيفوصلا فشكلاو ةنياعملاو ةدهاشملا

 ال يتلا «ىلاعت ِهّللا دوجوب ةلماكلا ةفرعملا ىلإ هلصويف «فراعلا بلق يف ىلاعت

 ."''هوجولا نم هجوب اهيف صقن
 .'"'”اهتيسن يتلا ةيرشبلا حورلل ةيلصألا ةرطفلا يه نايعلا ةفرعم نإ اولاقو

 اهنأل «نايعلا ةفرعم يه اهيلع حاورألا هللا رطف يتلا ةرطفلا » : ةبيجعع نبا لاق

 ةفاثك الإ ةفرعملا كلت نع اهقاع امف ءاهتفاطلو اهئافصل «ِهّللاب ةفراع تناك اهلك

 ."70 ةفرعملا كلت تيسن ىتح اهاوهو اهظوظحب لاغتشالاو «نادبألا

 ةريطخلا ةديقعلا هذه تابثإ يف ةيفاك ةيقوذلا ةيفشكلا ةفرعملا هذهو

 اهل نولزني دق مهنكل «رهاظلا لهأ ةلدأ نم اهريغل اهعم نوجاتحي الو «مهدنع

 هللا ىلإ رظننل انإ» :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق :ةعيرشلا ءاملع ىلع درلا دنع

 ىرن ال انإو «ناهربلاو ليلدلا نع كلذب انانغأف «ناقيإلاو ناميالا رصبب ىلاعت

 دب الو ناك نإو ؟قحلا كلملا ىوس دحأ دوجولا يف له «قلخلا نم اًدحأ

 نأ ملعاو » : هللا ءاطع نبا لاقو ,'*”« اًئيش هدجت مل هتشتف نإ ءاوهلا يف ءابهلاكق

 حوضوب ينغ دهاشلا نإف «هدهشي نمل ال قحلا بلطي نمل تبصن امنإ ةلدألا

 بقرلا حلاصل اًدقنو ةسارد هتينادحوو هللا دوجو تابثإ يف نييمالسإلا جهانم :رظنا )١(

 . 187 : ص

 .47/: ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :رظنا («؟)

 1٠". /4 :ديدملا رحبلا (*)

 .157١:ص رارسألا ةردو «88:ص ننملا فئاطل (8)



 24. ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 اهيلإ لئاسولا ليصوت رابتعاب ةفرعملا نوكتف «ليلد ىلإ جاتحي نأ نع دوهشلا

 هحوضوب ينغ وهام تانئاكلا نم ناك اذإو «ةيرورض اهتياهن يف دوعت مث ةيبسك

 .''"« اهنم ليلدلا نع هانغب ىلوأ نوكملاف «ليلد ةماقإ نع
 قوف ةديقعلا هذه نأل «ةدحولل لصي ال هنإف ليلدلاو لقعلا عم فقو نمو

 .همهفو هملعو هلقع نع لزعني نأ فراعلا ىلع بجيف «موهفلاو لوقعلا كرادم

 لاق :2'ةنياعملاو ةدهاشملا هل لصحي كلذ دنعف هعم فقي الو كلذ زواجتيو

 ةرئاد عم ءاقبلا وهو . نجسلا ثروي لقعلا رون عع فروقولا » : ةيبجع نبا

 ذفني الو « عناص ىلإ جاتحت ةعنصلا نأ : كردي هكرادم ةياغ لقعلا نأل «ناوكألا

 ,نوكملا دوهشو «يناعملا رارسأ ىلإ يضفي ىتح «تانئاكلا نم قرت ىلإ هرون

 : هللا ركذ اهيلع باغو «حورلا تعجر اذإف «رسلاو حورلا كرادم نم كلذ نأل

 دوهش ءاضف ىلإ ناوكألا ةرئاد نع اهتركف تجرخو «بويغلا نيدايم اهل تحتف
 ."7( نوكملا

 : ةقباسلا تافسلفلاو نايدألا : يناثلا ردصملا

 لب «ةيلذاشلا ةقيرطلاب اًرشابم اًرثأت نكي مل تافسلفلاو نايدألاب رثأتلا اذهو

 دوجولا ةدحو ةديقع نكت ملو «ةيفوصلا خويش نم مهقبس نمل رثأتلا اذه ناك

 اهتلاق ةميدق ةديقع تناك لب ءاهسفنأ ءاقلت نم ةيفوصلا اهتعدتبا ىتلا دئاقعلا نم

 نونمؤي مهنأ :اومعزف '*”ةيسودنهلا ةديقعلا هذهب تلاق دقف «ةقباس للمو نايدأ

 )١( ص ننملا فئاطل :88.

 .150 /؟ ةسراممو يعوك فوصتلا :رظنا (؟)

 .؟7” : ص ينارمعلا عومجم نمض .؛يرتششلا ةينون حرش (0)

 لبق نيرشعلا نرقلا يف دنهلا يف أشن «ينثو نيد يهو «ةيمهاربلا ىمست :ةيسودنهلا (5)

 لهأ ةديقعو «دنهلا تزغ يتلا ةيرآلا بوعشلا ةديقع : نيتديقع جازتما نم نوكتو «ةرجهلا

 ةيسودنهلاو :”57-١55 ص يبلش دمحأل ىربكلا دنهلا نايدأ :رظنا .نييلصألا دالبلا

 :5/١ ١. يلعلا دمحمل
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 دوجولا مهدنع هنأ ىلع لدي امب هوفصو مهنكلو «نيملاعلا بر وه «ميظع هلإب
 هذهب تلاق كلذكو «'''هل رهاظم هاوس ام نأو «دحاولا دوجوملاو «قلطملا

 لك لصأ وهو «ساسألاو دوجولا وه (واطلا) نأ :اومعزف ''”ةيواطلا ةديقعلا

 وهو «دوجوم وهام لك يوحي قيمع لئاه غارف وهو «لصأ هل سيلو ءدوجوم
 ,0ريبك يش

 ءافولا وبأ فرتعا دقو «'ةينانويلا ةفسلفلا ةديقعلا هذهب لاق نممو

 نحنو » :لاقف ةينانويلا ةفسلفلاو فوصتلا بهذم نيب ةلصلا دوجوب ينازاتفتلا

 ةفسلف نأ كش نم سيلو ...يمالسإلا فوصتلا ىلع ينانويلا رثألا ركنن ال

 ةبيغلا لاح يف ةدهاشملاب ةكردم ةفرعملا نأ ربتعت يتلا ''”يردنكسلا نيطولفأ

 يبلش فوؤر ةمجرت «تامحر جناروأل مالسإلا لبق ملاعلا يف ينيدلا ريكفتلا :رظنا )١(

 ."1/: ص ةيفخلا دوجولا ةدحو ةيفوصلا ةديقعو :2١/8 ص

 ينيص فوسليف دي ىلع «ةرجهلا لبق رشاعلا نرقلا يف «نيصلا يف أشن ينثو نيد ةيواطلا 4

 ىلإ اهتبسنو «برجملا ريبكلا صخشلا يأ «يزت وال :هعابتأ هامس مث هب يل :همسا

 ملاعلا يف ينيدلا ريكفتلا :رظنا .ملعلل حيحصلا قيرطلا : ينعت يتلا ءواط :ةينيصلا ةملكلا

 لحنلاو للملا ليذو 2175: ص يبلش فوؤر ةمجرت «تامحر جناروأل مالسإلا لبق

 ةيفخلا دوجولا ةدحو ةيفوصلا ةديقعو 275 :ص يناليك ديس دمحمل يناتسرهشلل

 ظ .ل١ : ص

 يبلش فوؤر ةمجرت «تامحر جناروأل مالسإلا لبق ملاعلا يف ينيدلا ريكفتلا :رظنا 6(

 .15١-151:ص

 تافارخلا مهنيب تجارو «ةعيبطلا رهاظم هيلأتو ؛كرشلا مهيف أشن «ةينثو ةمأ :نوينانويلا (4)
 نع ةدرجملا مهئاوهأو مهلوقعب «ةديقعلا رومأ يف اوثحب ةفسالف مهيف رهظ دقو ءريطاسألاو

 يف ناك امنإ مهلالظ مظعأ نكلو ؛ةماعب ةديقعلا لئاسم يف اولضف «ىيهلالا يحولا رون

 ابحرم دمحمل ةينانويلا ةفسلفلا خيرات :رظنا .هلاعفأو هتافصو هئامسأو هّللاب ناميإلا لئاسم
 دبعل ةفسلفلا ةعوسومو 2١75 :ص مرك فسويل ةينانويلا ةفسلفلا خيراتو 245 :ص

 .ل؟ :ص ةيفخلا دوجولا ةدحو ةيفوصلا ةديقعو :2715/١ يودب نمحرلا

 ةيردنكسإلا يف ةفسلفلا سرد «(م5١٠) ةئس طويسأب دلو ,فوصتم يرصم فوسليف (5)

 - تام «تاعوساتلا باتك هل «ةينانويلا ةفسلفلاب اهطلخو ةيحيسملا ةنايدلاب ناد ءامورو
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 ."76 يمالسالا فوصتلا يف رثأ اهل ناك سوسحملا ملاعلا نعو «سفنلا نع
 نايدألاب ةيفوصلا رثأت اًئيبم - يلذاشلا يفونملا ضيفلا وبأ دومحم لاقو

 ةيسرافلا ةفسلفلا نيب اوطلخ مجاعألا ةيفوصلا رثكأ» :-ةقباسلا تافسلفلاو

 نيبو ةثيدحلا ''”ةينوطالفألاو ةينانويلا نع هوسبتقا امو ةيدنهلا وأ ةميدقلا
 مهئايزأ يف سرفلاو دنهلا ةمهاربب كئلوأ لاثمأ رثأت دقو «ءصاخلا مهفوصت

 .""( مهراكفأ نم اًردق اوقنتعاو ءمهسوقطو

 ةديقع اوعدتبي مل يمالسإلا ملاعلا يف اورهظ نيذلا ةيفوصلا نأ نيبتي اذهبو

 .يمالسإلا ملاعلل اهلقن وه مهرود ناك امنإو ءدوجولا ةدحو

 : نيقباسلا فوصتلا خويش :ثلاثلا ردصملا

 ةدحوب نيلتاقلا ةيفوصلا خويش نم اهقبس نم لكب ةيلذاشلا ةقيرطلا ترثأت

 يقلت يف يساسألا ردصملا نوربتعيو «مهدنع ةناكم مهل تناك دقو ءدوجولا

 : ةيلاتلا طاقنلا يف كلذ نايبو «ةيرفكلا ةديقعلا هذه

 ةدحوب داقتعالا لوح رودي لئاوألا ةيفوصلا دنع فوصتلا ىنعم :الوأ

 :دوجولا

 موقي يتلا تادهاجملاو تاضايرلا ىلع موقي فوصتلل يقيقحلا ىنعملا نإ

 لصيو «يهلإلا دوجولا يف ءيش لك جامدنا اهلالخ نم رعشتسيل كلاسلا اهب

 2770 : ص ابحرم دمحمل ةيبرعلا ةفسلفلا ىلإ ةينانويلا ةفسلفلا نم :رظنا .(م١/17) ةنس-

 .١/187:ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملاو

 .9"5 :ص يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدم ()

 (514) ةئس انيثأ يف دلو «ينانوي فوسليف «نوتسرأ نب نوطالفأ :وهو نوطالفأ ىلإ ةبسن (؟)

 .ةسايسلا :هبتك نم ءرصم ىلإ لحر مث ,طارقس دي ىلع ةفسلفلا سرد «داليملا لبق
 : ص تسرهفلاو 2481/8/7 : للملا :رظنا .داليملا لبق (751) ةنس تام .سواميطو

 5/١ ١0. :يودب نمحرلا دبعل ةفسلفلا ةعوسومو 7"

 .١/177:يفونملل ءايلوألا ةرهمج 0(
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 فيرعت يف ةيفوصلا لاوقأو «يهلالا دوجولا يف يرشبلا دوجولا ءانف ةجرد ىلإ
 لاق :اهضعب هذهو «ةراشإلا ناسلب دوجولا ةدحو لوح رودت اهلج فوصتلا

 :"”يلبازملا لاقو «'"”نوكلا ةيؤر نع ةمصعلا :فوصتلا » : "”يلبشلا

 ذل ةيناسنإلا ملاعم اهيف لحمضت لاح :فوصتلا

 هتيبوبر فاصوأب نك » :همكح يف هّللا ءاطع نبا لوق كلذ ىلع لديو

 دهشت نأ :ةيبوبرلا فاصوأب قلعتلا » :اًحراش يلذاشلا يزفنلا لاق ؛ اًملعتم

 ىنعملا اذهو ...كيف الو ؛كل كلذ عيمج نم ءيش ال كدوجو مزاولو كدوجو

 رظن ىمرم وه يذلا «ىصقألا ضرغلا وه ةلأسملا هذه فلؤملا هنمض يذلا

 لاوحأو لاوقأو لاعفأ نم هنع وهنو هب اورمأو هونودو هوفنص ام لكو «ةيفوصلا
 وه كلذ سيلو ...فينملا ماقملاو «فيرشلا دصقملا اذه ىلإ لئاسو يه امنإ

 ىلاعت هللا دارفنا نم هنع مزلي ام كلذ نم مهضرغ امنإو «تاذلاب مهل دوصقملا

 .'” 0 دوجولاب
 هذه دكأ دقو «فوصتلا ةياغ وه دوجولا ةدحو داقتعا نأب رارقإ اذهف

 ةديقع فوصتلا نأ اونيبو «فوصتلا نع اوبتك نيذلا «نيثحابلا نم ددع ةقيقحلا

 ال نأ ققحتلاو ءدوجولا ةدحوب لوقلا اهانعمو «مالساإلا لبق تأشن ةيفسلف

 ."”ةقيقحلا يف دحاو ءيش لكلا نأو هللا الإ نوكلا يف دوجوم

 ذخأ ءأشنملاو دلوملا يدادغب «لصألا يناسرخ ؛ىلبشلا ركب وبأ ءهردحج نب فلُذ :وه )١(

 237737 : ص ةيفوصلا تاقبط :ىف هتمجرت رظنا هل ع : ةنس يفوت «دينجلا نع فوصتلا

 ”16//51 :ءالبنلا مالعأ ريسو

 .4"١:ص يريشقلل ةلاسرلا ()

 .دينجلا نارقأ نم وهو «ثلاثلا نرقلا يف ةيفوصلا خويش نم «يلبازملا بوقعي وبأ :وه ()

 .400 :ص سنألا تاحفن :رظنا

 .450 :ص سنألا تاحفنت (8)

 .99/ل-١/957:ةيلعلا بهاوملا ثيغ (4)

 - :١*1 ص قلاخلا دبع نمحرلا دبعل ةنسلاو باتكلا ءوض ىف يفوصلا ركفلا :رظنا ()



 24.0 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دنع ةناكم مهل تناكو .دوجولا ةدحو ةديقعب اولاق نوقباسلا ةيفوصلا : اًيناث

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا

 دق لب .ءبسحف فوصتلا ىنعم نم ةذوخأم دوجولا ةدحو ةديقع نكت مل

 ءاج املف «يلذاشلا نرق ىلإ ثلاثلا نرقلا نم ةيفوصلا نم نومدقتملا اهب حرص

 ءدوجولا ةدحو ةديقع اهنم اوقتساو «لاوقألا هذهب اورثأت هذيمالتو يلذاشلا

 .مهدئاقع نوححصي اوناكو «ةعيفر ةلزنمو ةميظع ةناكم خايشألا ءالؤهل ناكو

 نونلا وذ لاق :دوجولا ةدحو ةديقع كلذ نمو ءاهنم ءيش ىلع نوضرتعي الو

 .ءيش لك هركذ بنج يف يسن ةقيقحلا ىلع ىلاعت هللا ركذ نم » : "”يرصملا

 لاح الو ؛لاوحأ قلخلل ١ :يماطسبلا لاقو «"' "2 ءيش لك نم اًضوع هل ناكو

 راثآب هراثآ تبيغو «هريغ ةيوهب هتيوه تينفو .هموسر تيحم هنأل «فراعلل
 : جالحلا لاقو 00 هريغ

 ا"تنأ هارأ ءيش لكف ءيش لكب اًملع تطحأ

 :اًضيأ لاقو

 بقاثلا هتوهال انس رس  هتوسان رهظأ نم ناحبس

 ."”براشلاو لكآلا ةروص يف ارهاظ ارتتسم ادب مث

 فوصتلا خيراتو 24 :ص يفيفع ءالعلا يبأل مالسإلا يف ةيحورلا ةروثلا فوصتلاو-

 ١19. :ص يودب نمحرلا دبعل يمالسإلا
 ميمخإ ةيرق لزن مث «ةبونلا نم هلصأ ,يرصملا يميمخإلا ميهاربإ نب نابوث ضيفلا وبأ :وه (1)

 «ءايميكلاو رحسلاو ميجنتلاو فوصتلا ملعت «شيرق نم ةليبقل ىلوم هوبأ ناك ءرصم ديعصب
 ”2٠١ :ص ىربكلا تاقبطلاو 2٠١ :ص ةيفوصلا تاقبط :رظنا .ها15 ةنس يفوت

 .١١/6777:ريسلاو

 .7 07 :ص ةيريشقلا ةلاسرلا (0)

 .417 :ص ةيريشقلا ةلاسرلا (0)

 ٠١. :ص جالحلا ناويد (4)

 .5188/7:ىواتفلا عومجم (5)
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000 . / )01 
 ''ةيؤرب اهارأ يئرم لك يفف يرظانل دوجولا اهيلجت يف تلج

 لك نيع هاري لب «ءيش لك يف قحلا ىري نم فراعلا » :يبرع نبا لاقو

 تبثأو «دوجولا نم اهفناو «توبثلا يف ةرثكلا تبثأف ١ :اًضيأ لاقو "70 ءيش
 ."7 توبثلا نم اهفناو ءدوجولا يف ةدحولا

 : دوجولا ةدحوب ناميإلا ىلع ةيفوصلا قرطلا قافتا : اًنلاث

 نم مهقبس نمع ةديقعلا هذه تقلت ةرخأتملا قرطلا لك نأ دكؤي امم اذهو

 امم «ةيفوصلا قرطلا خويش ركف يف رثألا دشأ مهل ناك نيذلا فوصتلا خويش

 .'*”ةقيرط لك دنع ةملسملا دئاقعلا نم دوجولا ةدحو ةديقع لعج

 : اهب اولدتسا يتلا ةيلقنلا تاهبشلا : عبارلا ردصملا

 لوقعلا ةرئاد نع ةجراخ -مهدنع- دوجولا ةدحو ةديقع نإف أدب يذ ةيادب

 اهتابثإ امنإو «يلقن الو يلقع ليلد ىلع سيل اهتابثإ يف دامتعالاف «لوقنلاو

 دعب فراعلا دي ىلع هَّللا نم يتأي يذلا ؛””بظعألا حورلاو ربكألا لقعلاب نوكي

 نع لوقنلاو لوقعلا زجعت يتلا مولعلا ضيفت كلذ دنعف «بيذهتلاو ةيبرتلا
 : "اهب ةطاحالا

 يف لئاسرلاو بتكلا ةيفوصلا ةداسلا فلأ دقو ١ :تاماشلا وبأ دومحم لاق

 ."ه :ص ضرافلا نبا ناويد )١(

 575/١7. :ةيكملا تاحوتفلا (؟)

 .607 /7 :ةيكملا تاحوتفلا (*)

 دوجولا ةدحو ةيفوصلا ةديقع باتك يف ةديقعلا هذه ىلع قرطلا هذه قافتا رظنا (:4)

 ةيفخلا :94/!١1-777.

 .9/5 :ديدملا رحبلا :رظنا (0)

 ١167. :ص رارسألا ةرد :رظنا (؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نأ موق نظف ءاهتابثإ ىلع ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا اوماقأو ءدوجولا ةدحو تابثإ

 ريغ ةقيقح دوجولا نأ قحلاو «دوهشملا ىلإ ينديو ء«دوصقملا ىلإ يدهي كلذ

 دن اًدعب الإ اهنع ةلدألا ديفت الو ءاللصأ ليلدب ةكردم

 اهنوركذي امنإف ةدحولا ةديقع ىلع اليلد اهنوركذي يتلا ةيلقنلا ةلدألا لكو
 ةرئاد نع ةجراخ يناعملا رارسأ نإ» :ةبيجع نبا لاق ءادامتعا ال اًسانئتسا

 ةديقعلا هذه نأ تمعز ةيلذاشلا نإف كلذ مغرو «'"”6 تافصلا ةطاحإو لوقعلا

 : "”ةنسلاو باتكلا صوصن نم اهذخأ نكمي

 يناعملا هذه ىلإ تاراشإو تاحيولت نآرقلا يفو» :ةبيجع نبا لاق

 ةروس] «ٍضرأْلاو ِتونمَسْلا رون هلأ :ىلاعت هلوقك «ةينابرلا راونألاو «ةفيطللا

 ةروس] هللا توُياَبي امّنِإ َكنوُعياَب' ترذلا نإ :ىلاعت هلوقكو «7[1ه :رونلا

 دي ىلع ىبرتو «ءاقبلاو ءانفلا ماقم ضاخ نم الإ رارسألا هذه مهفي الو ٠١[ :حتفلا

 7لدتسا كلذكو «««هوزمر امل ميلستلا هبسحف الإو «ققحم لماك خيش
 .[17:لافنألا ةروس] كر هلأ يركلَو َتيمَر ْدِإ كبَمَر امو : ىلاعت هلوقب

 ةروس] « ٍضْرالاَو توسل رون هلأ : ىلاعت هلوق ريسفت يف ةبيجع نبا لاقو
 رسو «قحلا رون نم ةعطق هشرف ىلإ هشرع نم هلك نوكلا نأ ملعأ 7 :[0 :رونلا

 تانئاكلاف ءتوربجلا رحب نم ضئاف توكلم هنطابو «كلم هتاذ «هرارسأ نم

 )١( ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلالا تاماهلاإلا : 9"١.

 254 :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يرتششلا ةينون حرش (0)

 7١7/7. :ديدملا رحبلاو

 :ص ةيلذاشلا ةفيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفنلاو 2١55 :ص ةيدهلا روشب :رظنا (9)

 ١5. :ص ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلاإلا تاماهلالاو ء”/

 يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يعافرلل مظاعت نم اي ةديصق حرش (614)

 ١١. : ص

 .19 :ص ممهلا ظاقيإ :رظنا (5)
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 نم ءانفلا لهأ الإ اذه مهفي الو ءاهب مئاقلا وهو ءاهرسو اهرون هَّللا :اهلك

 هوققحتو «هيلإ اوزمر امل ميلستلا مهماقم غلبي مل نم بسحو هّللاب نيفراعلا

 .7'2( اًمشكو اًقوذ

 0 ار للا ِهَيَلَع َّنَج اًملقإ» : ىلاعت هلوقب يمناغتسملا هويلع نبا لدتساو

 هاري ني هللا ةمظع يف اًقرغتسم ناك امنإ » : لاقف [77:ماعنألا ةروس] 6 قر ادله لاَ

 حابف «ناكمو ةهج لك يف قحلا دوجو ناميإلا رئاصبب ظحالف ...ءيش لك يف

 ملاعب ميهاربإ فشوك امل » : ةبيجع نبا لاقو ,"”( «َنَر اذنه :لاقو حاصو

 ."”( اهلك ءايشألا يف هللا ىأر توكلملا

 لع نس لمَ َرْهَو ٌنليابلاو راو ُركلاَ لوألا رهط : ىلاعت هلوقب اولدتساو
 تنأو ءيش كلبق سيلف لوألا تنأ مهللا » : لكي يبنلا لوقو [*:ديدحلا ةروس]

 سيلف نطابلا تنأو ءيش كقوف سيلف رهاظلا تنأو ءيش كدعب سيلف رخآلا

 روهظ وحمي رهاظلا همساف » :ةبيجع نبا لاق ' 56 نيدلا انع ضقا ءيش كنود

 روهظ يضتقي نطبلا همساو «(ىلاعتو هناحبس) هعم رهاظ ال ذإ «هنطبيو ىوسلا

 قحما ...نسحلا ابأ اي) :يلذاشلا نسحلا يبأل شيشم نبا لاقو «'””« هتايلجت

 ءيش الو هللا ناك ءوه وه وهو «نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا فصوب لكلا
 ."0(ناك ام ىلع نآلا وهو ءهعم

 ءيش نكي ملو هللا ناك » : نيصح نب نارمع ثيدح 6(

 ) )1١:ديدملا رحبلا 5/"5.

 4٠- 4١. :ص لئاسرلاو ةبوجألا يف لهانملا بذعأ (؟)

 .73١ا//؟ :ديدملا رحبلا (*)

 .7717 :ح ملسم هجرخأ (5)

 ١0 : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلاس نمض شيشم نبا ةالص حرش 6(

 .18 ؛ ص ممهلا ظاقيإ (5)

 .لِكَو لوسرلا يف مهتديقع ثحبم يف ةنسلا لهأ لوق نايبو صنلا نيذه ضرع قبس 600



 111/7 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لوسر اي :لاق هنأ تفك نيزر يبأ ثيدحبو ««ءاملا ىلع هشرع ناكو «هلبق

 ام ءامع يف ناك » :لاق ؟ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ ههّللا

 نع - ةبيجع نبا لاق ««ءاملا ىلع هشرع .قلخ مث ءاوه هتحت امو ءاوه هقوف

 ال هلزأ يف ناك هلالج لج قحلا نأ ِةِكي ربخأف ١ : -نيصح نب نارمع ثيدح

 .؛ هيلع ناك ام ىلع نآلا وهف ءهرونل هرونب هرون نم ءايشألا رهظأ مث ءهعم ءيش

 باحسلل لاقيو ...ءافخلا :وه ءامعلاو ١ :-نيزر يبأ ثيدح نع- لاق مث

 هقوف ام «ّىمع يف ناك :ديلاقملا يف :يرتششلا لاقو «هيف ام ىفخي هنأل ؛ ءامع

 وه يذلا سماطلا رحبلا «ةيدمّصلا ةتمّصَملا ةدحولا يه «ءاوه هتحت اهو ؛ءاَوَه

 .وه وه دوجولا ريغ دوجوم نكي ملف ءدبألاو لزألا
 ةفيفخ ةفيطل .ةسدقم اثاذ هلزأ قباس يف ناك هلالج لج قحلا نأ : لصاحلاو

 مث «لاكشأ الو موسر اهعم سيل «لامكلا تافصب ةفصتم ةينارون «لوقعلا نع

 «سحلاب الإ ىنعملل روهظ ال ذإ ؛ ةيونعم ةيسح هرون نم ةضبق ىلاعت قحلا رهظأ
 ةياهن ال اهانعم ةهج نمو «ةروصحم اهسح ةهج نمف ءادمحم ينوك :اهل لاقف

 رحبلا كلذ نم اهتبسن امو «هنم تزرب يذلا «يلزألا يناعملا رحبب ةلصتم ءاهل

 كلت نم ةعرفتم موسرلاو لاكشألاف ...ءاوهلا يف ةلدرخك الإ اهسح ةهج نم

 يهف «هل ةياهن ال يذلا توربجلا رحب نم ةقفدتم ةضبقلاو «ةيدمحملا ةضبقلا

 نطابلا اهئام ء رحب يف ةجلثك يهف ءاهسح ةهج نم الإ اهديدحت رهظامو «ةقيقح
 ءيش ال ناك امك ىلاعت قحلاف ...روصحم دودحم اهرهاظو ءرحبلا يف لصتم

 الإ رارسألا هذه ملعي الو «لاحُم ىلاعت هقح يف ريغتلا ذإ ناك امك نآلا وهف ءهعم

 .''"( ميلستلا مهبحصي مل نم بسحو ؛رارسألا لهأ بحص نم.

 25 4:ص فوصتلا قئاقح ىلإ فوشتلا جارعم :رظناو 6017-2017 /5؟ :ديدملا رحبلا )١(

 يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض ضرافلا نبا ةيرمخ حرش :رظناو

 .!ل8 : ص



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلكللا

 :ةيلذاشلا دنع دوجولا ةدحو ةناكم :يناثلا بلطملا

 .هلئاضف ركذو «هديجمتو «هنع ثيدحلا ةرثك نم ءيشلا ةناكم نيبتت

 ةديقع لثم كلذ لثم ىلع تزاح ةديقع دجت داكت الو «هاداع وأ هكرت نم ةبقاعو

 اوربتعا ىتح ةعيفرلا ةناكملا ةيلذاشلا ةقيرطلا يف تزاح دقو ءدوجولا ةدحو

 سابعلا يبأ هخيش نع هللا ءاطع نبا لاق «ةقيرطلا ينابم نم ةديقعلا هذه

 نبا لاقو 2(” ةقرفتلا مدعو هللا ىلع عمجلا ىلع هتقيرط ىنبمو » : يسرملا
 : ةرمخلاب مهدنع ةامسملا يهو ةدحولا ةناكم انيبم ةبيجع

 ةعرسب تيحأ تاومألا روبق ىلع اهميسن به ول ىوشن نم اهل هيف

 ةظحل يف عيمجلاب ىراكس اوحضأل ىرولا يف اهبيط سافنأ تقبع ولو

 ةقفصب اًصيخر اًعيب اهل ناكل اهناح ربق يف حاورألا تعيب ولو

 ا"؟ةرظنب بيبحلا ريغب فرست الو اهلامج لامك يف هزنتو مهف
 :-دوجولا ةدحو يهو- ةيلزألا ةرمخلا ةناكم نايب يف اًضيأ لاقو

 ءاّرثن وأ اًمظن هب اهنوحدمي ام لك مهنم نسحيف «مهتقاط ردقب اهنوحدميف»
 ام ةرخآلاو ايندلا رمع ةدم اهنوحدمي ايندلا لهأ يقب ولف :اهب لاقي ام قوف اهنأل

 ." « اهئاهبو اهنسح راشعم اوغلب
 :ةيلاتلا رومألا يف دوجولا ةدحو ةناكم نايب نكميو

 :اهجئاتنو ةفرعملا رامث مظعأب فصتي ةدحولا بحاص ١-

 .جئاتنو تارمث نايعلاو دوهشلا ةفرعمل نأ ملعاو» :ةبيجع نبا لاق

 : ةلصخ ةرشع ىدحإ يف مهضعب اهرصح

 )١( :ص ننملا فئاطل ١56.

 .لا :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض ضرافلا نبا ةيرمخ حرش (6)

 .467 : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض ضرافلا نبا ةيرمخ حرش 6(



 ةلدللا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 نوكي نأ ريغ نم «درفل اًدرف فراعلا نوكي نأ :اهانعمو .ةيرحلا :ىلوألا

 .تادوجوملا نم ءيش قر تحت

 نع ةرابع وهو «لصألا يف ءايشألا ةقيقحب زوفلا :وهو ءدوجولا :ةيناثلا
 .ةيلزألا ةقيقحلا يف قارغتسالاب ءموسرلا هيف لحمضت ماقم كاردإ

 ,تاراشإلا عطقب يضقي يذلا لاحلا :وهو ؛متألا عمجلا :ةثلاثلا

 .نيولتلا نم ةءاربلاو نيكمتلا ةحص دعب «تامالعلاو تارامألا نع صوخشلاو

 عم .ءاهلاصتاو «ةدهاشملا لاح نيكمت نع ةرابع :وهو ءوحصلا :ةعبارلا

 عمجلا دراوب حورلا ةايحب الإ وحصلا لمكي الو ءِنْشَمَّدلا تاغدل نم حورلا ءرب

 .مئادلا

 كردت ال يتلا .هّللاب ةفرعملا ىلإ لوصولا :وهو «قيقحتلا :ةسماخلا

 طقست ىتح «قحلا يف قحلاب قحلا نم برشملا صيلختل «ساوحلاب
 .تاراشاإلا ىنفتو «تارابعلا لطبتو .تادهاشملا

 دنع يناعملا دوهش لاسرتساب حورلا طسب :هب ينعنو «طسبلا :ةسداسلا

 .يناوألا طوقس

 ةمكحلل ءاقبإ «بابسألا راتسأب رارسألا ةيطغت :وهو «سيبلتلا :ةعباسلا

 .ةماعلا نع اًرتسو

 ,ةفرعملا ءاقب ىلإ ةدهاشملا ءانف نع جورخلا هب دارملاو «.ءاقبلا :ةنماثلا

 وه امنإ «سحلا دهاوش ىلإ عوجر الو «ةدهاشملا سمشب لخُي لوُقُأ ريغ نم
 .ناد نئابك وهف «يناعملا ةوالحب حورلا سانئتسا عم عمجلا باحصتسا

 رتس هنأل «ىوقأ سيبلتلا نكل «سيبلتلا نم بيرق وهو ءرسلا :ةعساتلا
 .ةريحلا نم ةمالسلاب ةفاكلا ىلع ءاقبإ ةقرفتلا بارق يف عمجلا ماسح

 اذه كردي ال نكل .عمجلا يلاوتب دوجولا لاصتا وهو ؛لاصتالا :ةرشاعلا

 .دجب لاني الو فصوب لاصتالا
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 اهتقشنتساو « صيصختلا حاير اهب تبه يتلا يهو «ةمكحلا : رشع يداحلا

 مهترفظأو فراعملا علخ مهتسبلأو «قيقحتلا دراوم مهتدروأف ةيالولا لهأ

 .2”(رارسألا رئاخذب

 :ةمارك مظعأ دوجولا ةدحو -؟

 قرفلا لهأل رهظت امنإ ةيسحلا تاماركلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش ررق

 كلت مهل رهظت الف ةقيقحلا لهأو عمجلا لهأ امأ «مهنم دابعلاو نيكلاسلاو

 نوري الف .باجحلا لاوز ةمارك يهو مظعأ ةماركب مهلاغشنال ابلاغ تاماركلا

 ناتعماج ناتمارك امه امنإ ١ : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق ءتقو لك يف هللا الإ

 ىلع لمعلا ةماركو «نايعلا دوهشو ناقيإلا ديزمب ناميإلا ةمارك : ناتطيحم
 ةماركب دوصقملاو «'''”'ةعداخملاو ىواعدلا ةبناجمو «ةعباتملاو ءادتقالا

 لوق كلذ نيبيو «ةدحولل لوصولا وه نايعلا دوهشو ناقيالا ديزمب ناميإلا
 يناملظلا ميصخلا ماد ام ةيسحلا تاماركلا رهظت امنإ) :يواقردلا يبرعلا

 «بلاغلا يف ةماركلا رهظت الف يناملظلا ميصخلا عطقنا اذإف «ينارونلل الباقم

 ميصخ ينارونلا ميصخلابو «قرفلا ميصخ يناملظلا ميصخلاب ينعي : "تلق
 اهنع هئانغتسال ةمارك ىلإ جاتحي الف قرفلا ميصخ هنع عطقنا اذإف «عمجلا

 : يه ةماركلاف هللا ةفرعم يف نيكمتلاو خوسرلا يهو «ىمظعلا ةماركلاب

 ." 6 باجحلا لاوز

 :ىربكلا ةيالولا دوجولا ةدحو -"

 تاجرد ىلعأل لصي كلذ دنعف ةدحولا ةديقع ىلإ فراعلا لصو اذإ

 51١١/١-58١١. :ديدملا رحبلاو ,«507”--ه١ : ص نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم (1)

 ٠١١. :ص نئملا فئاطل  (؟)

 .ةبيجع نبا وه لئاقلا (*)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «يمهولا دبعلا دوجو وهو «ماسلطلا اذه رسكنا اذإف ١ : ةبيجع نبا لاق «ةيالولا

 تاذلا وهو ءاّيفخ وه يذلا زنكلا هل رهظ اهنع ةبيغلاب هتيرشب فاصوأ عم هفوقوو

 ةيالولا يهو «نايعلاو دوهشلا ةبتر لانيو «.ناسحالا ماقم لخديف «سدقألا
 .''( ىمظعلا ةداعسلاو ىربكلا

 :فوصتلا ةباغ دوجولا ةدحو - 4

 تاضايرلا : يه ةقيرطلاو «ةقيقحو ةقيرط :نيمسق ىلإ مسقني فوصتلا

 ةقيقحلا ىلإ لصيل فوصتلل هلوخد دنع كلاسلا اهلذبي يتلا تادهاجملاو

 ةجيتن ةقيقحلا نأ ملعا » : يلذاشلا دايع نبا لاق .فوصتلا نم ةوجرملا ةياغلاو
 .("0« ةقيرطلا

 دوجو نع ءانفلا ىلإ لوصولا وهو فوصتلا نم ةياغلا :يهف ةقيقحلا امأو
 قحلا دوهش : ةقيقحلا » : ةبيجع نبا لاق ءدوجولا ةدحو ةديقع يهو «ىوسلا

 ." "؛ رهاظملا تايلجت يف

 نيققحملا فوصت وهو ,«فوصتلا نم مظعألا دوصقملا يه ةقيقحلا هذهو

 يهو تادهاجملاو تاضايرلا فوصت وهف نيكلاسلا فوصت امأ .مهنم

 لوقلا وه هلامكو هتياغو فوصتلا ةقيقح نأ ةيلذاشلا ءاملع نيب دقو «ةقيرطلا

 :دوجولا ةدحوب

 دهزلاو ةماقتسالاو ىوقتلاو ةبوتلا يه تاماقملاو» :ةبيجع نبا لاق

 ةنينأمطلاو قدصلاو صالخالاو ميلستلاو اضرلاو ءاجرلاو فوخلاو عرولاو

 .ملع هلوأف «لاحو لمعو ملع هل ماقم لكو «ةفرعملاو ةدهاشملاو ةبقارملاو

 اهيف نكمتو «ةفرعملا ماقم ىلإ غلب اذإف .ماقم مث «لاح ةئلاثو «لمع ةيناثو

 ) )1١ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض بابلألا بل رس نع باقتلا فشك : ١18١.

 ص ةيلعلا رخافملا عرج : 15١.

 و :ص فوشتلا جارعم وف
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 تسمطناو «لاوحألا تصاغ ديحوتلا رحب يف مهضعب لاق «تاماقملا تعطقنا

 .''"0 ىهتنملا كبر ىلإ نإو ؛تاماقملا

 ةديقع ىلإ لوصولا يه هقيرط كولس نم ةياغلاو فوصتلا ةرمث نأ نيبتف

 «ملاوعلا ةيؤر نم [يفوصلا] ينف اذإ ١ : يلذاشلا دايع نبا لاق ءدوجولا ةدحو

 ءانفلا ماقم نم نكمت اذإف «نوكملا ريغ نوكلا يف ري مل ءنوكلا لعن علخ وهو

 ."”« ةقيرطلا ةياغ يهو «ةقيقحلاب هقارغتسال ءامدع هدنع داع

 :صلاخلا ديحوتلاو لماكلا ناميإلا دوجولا ةدحو -.

 ىلعأ اهنأو لماكلا ناميإلا يه دوجولا ةدحو نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا معزت

 ىنعم نأو «تاضورفملا مظعأو «تابجاولا بجوأ وه يذلا «ديحوتلا تاجرد

 ىلع هللا دبع دقف ءيش دبع نم لكف هللا الإ دوجوم ال يأ (هللا الإ هلإ ال)

 نولوقي نيذلا مه : -ديحوتلا لهأ نع- يمناغتسملا هويلع نبا لاق "”ةقيقحلا
 امو ءنودحوملا نوفراعلا نويتاذلا مه ءالؤهف ...هللا الإ ةقيقحلا يف دوجوم ال

 : ةبيجع نبا لاقو ؛'؟”«ديحوتلا معط اوقوذي مل «نولفاغو نوبوجحم مهاوس

 وفصو «ديحوتلا ةقيقح وهو «نافرعلا صلاخو .ناميإلا ضحم نم وه١»
 لاق «ةعيرشلا ءاملع اهنيب يتلا نيدلا بتارمب ءافتكالا نم اورذحو «*'0 ناميالا

 ىوس امب يفتكت وأ «ماقملا اذه نودب يخأ اي عنقت الو » :يمناغتسملا هويلع نبا

 ...ماقملا اذه نودب مالسإ كل مت امف «مالسالا ينيفكي :لوقتو ءدارملا اذه

 5١9. :ص ممهلا ظاقيإ ()

 ١55. :ص ةيلعلا رخافملا ()

 نبا ةالص حرشو : 57 : ص فوشتلا جارعمو ؛ 57 ؛410/ ؛”/ :ص ةيسودقلا حنملا :رظنا ()

 رحبلاو 27١ :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةيئارون تالسلس نمض شيشم
 .197-596 : ص ةرهازلا بكاوكلاو ءة”5 /5 25:57 /" :ديدملا

 .ا :ص ةيسودقلا حنملا (5)

 51١. :ص ممهلا ظاقيإ (5)



 20410 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .''7( هلبق ام ىهتنم وه هنأل فيرشلا ماقملا اذه بلط يف يخأ اي ضهناف

 :دوجولا ةدحول لوصولا ةعيرشلاب لمعلا ةياغ -1

 ماقم ىلإ كلاسلا لوصو هنم دصقملا ناك امنإ تادابعلا عيرشت نأ اومعز

 وهف اهل لصي مل نمو «لماك فراع لك اهيلإ يهتني يتلا ةقيقحلا يهو ؛ةدحولا
 .ءاملاب دوجولا ةدحوب داقتعالا هويلع نبا هبش دقو «قرفلاو بجحلا ملاع يف

 نع ةيانك وه يذلا -قلطملا ءاملا مدع نمف :لاقف «مميتلاب ةعيرشلاو

 نم هسفن ىلع يشخو «لاحلا هيلع سبتلاو «هتديقعب ررضلا فاخ وأ -ةقيقحلا

 تدجو نإف ...ةعيرشلا رهاظ عم فقي نأب «مميتلاب ضوعي نأ هل يغبني «لزلزتلا

 ."7( كتالص تلطب دقف بارتلا ىلع ترصتقاو ءاملا ديرملا اهيأ

 :تاذللا مظعأ دوجولا ةدحو -ا/

 ةيبوبرلا ديحوتب ةيفوصلا ساسحإ ةذل نع هثيدح دنع يطرشيلا يلع لاق
 نب دواد لاقو 76 ىنعمو اًسح «هدوجو نع دبعلا بّيغَت برلا ةذل » :لاقف

 نأ راتخال باجح فشك وأ «,ةيصوصخ فلأ ةئام نيب فراعلا ريخ ول » : الخام

 دنع ىظحأ فرعملا ةنج » : ةبيجع نبا لاقو «'*706 باجح نم ةرذ هل فشكي

 ةنج ىلإ قتشي مل فراعملا ةنج لخد نم نأل «فراخزلا ةنج نم نيفراعلا
 .270 فراخزلا

 :مومغلاو نازحألا درطو ءرورسلاو حرفلا ببس دوجولا ةدحو -/
 امأو «ناسنالا دوجو ببسب نازحألاو موهفلا قرطت امنإ :  ةبيجع نبا لاق

 .7ا/ :ص ةيسودقلا حنملا )١(

 99-1١١. : ص ةيسودقلا حنملا (0)

 .”810 : ص قحلا ىلإ ةلحر (0)

 .١/195:ىربكلا تاقبطلا (4)

 .50 : ص ضرافلا نبا ةيرمخ حرش (؟(5)
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 : ةيرمخلا يتيئات يف تلقو ...لامكلا ةياغ الإ ىري الف لاوزلا هل ققحت نم

 ( ''"ةجهبو ميعن يف ةايح ريخو ةطبغو رورس اهنم ةركس يىفف

 :لسرلا اهب رمأ يتلا ةعيرشلاو ةنامألا دوجولا ةدحو -5

 هلوق يف ةروكذملا ةنامألا نأ مهاوعد ةيعرشلا صوصنلاب مهبعالت نم

 ةروس] ابتلي نأ بيد ٍلاَبْلاَو ٍضراْلاَو توسل لع َةَئاَمَأْلا ضرع ان : ىلاعت
 اهضرع يتلا ةنامألا ١ :اهريسفت يف ةبيجع نبا لاق «ةدحولا يه [77 :بازحألا

 «نطابلا يف ةيبوبرلا رارسأ دوهش يه لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع هّللا

 1 رهاظلا يف ةيدوبعلا بادأآب مايقلاو

 :دوجولا ةدحو قذي مل نم كرشو لالض ٠١-
 هنأل ءكرشم لاض وهف دوجولا ةدحو دحج نم لك نأ ةدحولا لهأ معز

 ام ١ :افو يلع لاق هللا ريغ دوجو ىفن وه ديحوتلاو هَّللا عم اًدوجوم تبثأ

 :الخام نب دواد لاقو «””«كارشإو كرش نم دب الف قرفلا ةرئاد يف تمد

 ."”6 هللا ىوس ام دوهش :مظعألا بنذلا »

 )١( :ص ضرفلا نبا ةيرمخ حرش 11-560.

 .؟7١/ه :ديدملا رحبلا :رظناو .559/5 :ديدملا رحيلا (0)

 .54 /7؟ :ىربكلا تاقبطلا (9)

 .١/189:ىربكلا تاقبطلا (:)



 تقر

 0 يربو ميدو سكشو
 رح نتج ته يحيي هن عشا - هجم 778+

 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 : ثلاثلا بلطملا

 .ريبدتلا طاقسإب اهتقالعو :دوحولا ةدحو ةديقع راثآ

 :دوجولا ةدحو ةديقع راثآ :الوأ

 «نيملسملا ةديقع تفلاخ ةريطخ راثآ دوجولا ةدحوب داقتعالا ىلع بترت

 يف كلذ نايب نكميو ؛مهريغو نيملسملا نم ةميلسلا لوقعلا لك تفلاخ لب
 : ةيلاتلا راثالا

 :هّللاب ناميإلا ىلع اهرثأ ١-
 نم كلذ حضتيو ةثالثلا ديحوتلا عاونأ لكل مده دوجولا ةدحو ةديقع نإ

 : ةيلاتلا قئاقحلا لالخ

 : ةيبوبرلا ديحوت ىلع اهرثأ :الوأ

 : قلخلا ةفص راكنإ -

 دوجولل ريدقت وه قلخلاب دارملا نأ ىلع مئاق دوجولا ةدحو لهأ بهذم
 وأ ءتدوجو مث ةمودعم تناك مهدنع تاقولخملا تسيلف هللا دنع دوجوملا

 نم ةذوخأم تاقولخملا لك نأل ,«مهدنع لطاب اذه لب ءاهدوجو دعب ىنفت اهنأ

 الو .مدع دعب دوجو ثدحي نأ نكمي ال هنأ ىنعمب ءطق مدعي مل يذلا هللا رون

 دوجولل ريدقت وه امنإ قلخلا لب ءدوجولل قلخ دجوي الف ءدوجو مدعني نأ
 اذهو .«نكمملا ةفصبو ردقب دوجولا ريوصت وه امنإ قلخلا نأ يأ .مهدنع

 هريغ دوجو ال هنأل بجاولا دوجولا وه نكمملا ةفصب رهظي يذلا دوجولا

 هتاذل ىلجت -بجاولا دوجولا وهو - ىلاعت هللا نإ نولوقي كلذلو «مهدنع

 بجاولل تادييقتو موسر درجم مهدنع تباثلا امنإو «تانكمملا ماكحأب

 : بجاو الإ دوجوم ال لب زئاج دوجومو بجاو دوجوم دجوي الو ءدوجولا
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 هأرب الو هعدتبا الو ائيش قلخي مل هللا نأ مهلوق ةقيقح نإ ١ : ةيميت نبا لاق

 دوجول اقلاخ نوكي نأ عنتمملا نمف هدوجو الإ دوجو نكي مل اذإ هنأل .هروصاالو

 ءيشلا نأ لوقعلل اههدبأو مولعلا نيبأ نم كلذب ملعلا نإف «هتاذل اثراب وأ هسفن

 .'"'”( هسفن قلخي ال

 : كلملاو ةيبوبرلا ةفص راكنإ -

 نوكي ال اًذإف هعم دحأل دوجو الو دوجولا ىف درفتم ىلاعت هّللا نأب لوقلا نإ

 نبا لاق هل اًكلامو اًبر نوكي ىتح هريغ دجوي ال هنأل دحأل اكلام الو اًئر هللا

 الإ سيل ذإ «كلملا كلام الو «نيملاعلا بر سيل هللا نأ مهدنع نإ ١ : ةيميت

 كلملا وه كولمملا كلملا نوكي الو « هسهن بر نوكي ال وهو (.هدوحجو

 ءانب .«كلملا كلم وه هنإ :اولاقو .هضقانت عم رفكلا اذهب اوحرص دقو .كلاملا

 .هدوجو ىلإ ةرقتفم ءايشألا تاوذو «ءايشألا تاوذ ىلإ رقتفم هدوجو نأ ىلع

 نا كلملا كلم وهف «هدوجول ةكلام ءايشألاف

 : ماعنإلاو قزرلا ةفص راكنإ -
 اًدحأ ىطعأ الو ءائيش اًدحأ قزري مل هللا نأ مهدنع نإ ١ :ةيميت نبا لاق

 دحأ ىلع معنأ الو ءادذحأ ىده الو ءدحأ ىلإ نسحأ الو ءاّدحأ محرالو «ائيش

 لصي مل :ةلمجلا يف مهدنعو «نايبلا اًدحأ ملعالو ءاملع اًدحأ ملع الو «ةمعن

 الو ىده الو «عنم الو ءاطع الو ءرضاالو عفن الو ءرشاالو ريخ ال دحأ ىلإ هنم

 سيلف «ةهدوحجحو صضحعم و « هسفن نيع اهعيمج ءايشألا هذه نأو .الصأ لالضإ

 وأ .اقوزرم نوكي دبع الو اهب عفتني هأوس دحأ الو ؛هيلإ لصي ريغ كانه

 نا ايدهم وأ ءاروصنم

 .548/7:ىواتفلا عومجم )١(

 .1494/؟:ىواتفلا عورمجم (؟)

 .1494/7:ىواتفلا عومجم 60



 لقا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 : هّللا ةيلوأ راكنإ -

 نأب داقتعا وه اهتقيقح هنأو «ءايشألا روص يف رهظ ىلاعت هللا نأب لوقلا نإ
 ءدجو مث اًذوجوم نكي مل ناسنإلاف :نكي مل نأ دعب نئاك قولخم هللا نم ءيش

 راكنإ اذهو ءائداح اًفولخم هّللا نوكي كلذ ىلعف هللا نيع هنأ نودقتعي مهو

 هذه نإ نولوقي دقو ءهنع مهل ديحم اال مازلالا اذهو .تاذلا ديحوتل

 اهنأل لزألا يف ةدوجوم تناك لب ءاّدبأو الزأ ةمودعم نكت مل تادوجوملا

 اذه ناك اذإو «ىرخأ ةروص يف هسفن ىلع مهمعزب هَّللا ىلجتتف هللا يه تناك

 .يلاتلا رثألا هيلع بترتيف مهباوج

 :ملاعلا مدقب لوقلا -

 ناك نأ دعب دوجولل رهظي تانئاكلا نم ءيش ةقيقحلا لهأ دنع سيل

 نولتي «ىلاعت هّللا تافصل تايلجت يه لب .دوجولا نم مدعيو ىنفي وأ ءامودعم

 لهأ دنع سيلف » :ةبيجع نبا لاق «''”هدحو هّللا الإ مث امف ءاهنم ءاش امب

 ىلع دئاز الو «نطب ام رهظيو ءرهظ ام نطبي امنإو «ىنفي ءيش صاخلا ديحوتلا

 رباكأ ةبحصب لاجرلا دارفأ الإ هكردي ال رمأ اذهو «تافصلا راونأو تاذلا رارسأ

 ام ءيش لك نع غرفتلاو هَّللا ركذ ةقيرط ةصلاخو «ملعلا ٍبُن وهو «لاجرلا
 : تلق «"”( سولفلا لذبو ءسوؤرلا طحو «سوفنلا لتق دعب هللا نع لغشي

 نبا لوق كلذ نمو «حورلا مدق يف مهمالك هللا ريغ مدقب مهلوق ىلع لدي اممو
 لهأ امأو «قرفلا لهأ بهذم ىلع يرجي ةثداح حاورألا نوكو » :ةبيجعع

 ." « مهرظن نع تانئاكلا ءانفل مهدنع ثداح الف عمجلا

 ةروس] «لعألا يدر أنأ## :لاق ةقيقحلا هذه ملع امل نوعرف نإ :اولاقو

 )١( :ص ةيقشمدل فوصتلاو يلازغلا دماح وبأ :رظنا ٠84".

 :ديدملا رحبلا (؟) 1960/4.
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 .عوضخلاو لذلا قيرط هكولس مدع لض هنكل «قح هنم كلذ ناكف [74 : تاعزانلا

 ملاع وهو «ءايربكلاو زعلا ملاع نم تزرب اهلك حاورألا ” :ةبيجع نبا لاق
 ةيرهقل عوضخلابو ةيدوبعلاب تفلكو حابشألا ملاع ىلإ تطبه املف «توربجلا

 نم اهنأل ؛اهلصأ ىلإ تشطبو «لذلاو عضاوتلا نم ترفنو ءاهيلع قش ةيبوبرلا

 نم اهتداعس هيف ام ىلع اهنولدي ةيبرتلا خياشمو لسرلا هللا ثعبف ءزعلا ملاع

 سفنلل : ليق كلذلو ...قحلا ىلإ لصت ىتح حلل عوضخلاو عضاوتلاو لذلا

 ةروس] لكلا مكر انآ# :لاق ثيح نوعرف ىلع الإ ترهظ ام ةيصاخ

 ملاع نم تزرب ثيح ءاهزوربو اهتأشن لصأ يه ةيصاخلا هذهو «[؟4 : تاعزانلا

 حتفي مل نكلو [14:رجحلا ةروس] «ىجوُر ني هيف ٌتْحَفَتَو» : ىلاعت لاق ؛؟توربجلا

 0 راقتفالاو لذلاو ةيدوبعلا ةهج نم الإ بابلا اهل

 : ىلاعت هّللا صقنب لوقلا -

 تقو يف ناك هنأب هل فصوو «ىلاعت هَّلل صقنت وه دوجولا ةدحوب لوقلا نإ
 ءانب اذهو «تانئاكلا هذه دجوأف هسفن لمكي نأل جاتحاف صقان تاقوألا نم

 فرعي الو «ةفص الو مسا هل سيل ءاّقلطم اًدوجو ناك ىلاعت هَّللا نإ مهلوق ىلع

 ةروص يف رهظف «همامتب هدوجو ىلجتي نأو .ءهسفن فرعي نأ دارأ مث «هسفن

 «تانئاكلا ةروص يف هتافص ضعب تجرخ امدنع هسفنب هسفن ىأرف «تانئاكلا

 ءاهيف دهشي يكل الإ ةكلمملا رهظي مل هناحبس هللا » :هَّللا ءاطع نبا لاق

 (2)(تافصلا ايارم تانئاكلاف

 ىلاعت هللا نأ ةدحولا يف مهلوق ةقيقح نأ وهو رخآ هجو نم صقنت كانهو

 ءالصأ هريغ ةتباث تاذ مث امف ١ :ةيميت نبا لاق «تانئاكلا تافص لكب فصتم

 .87 : ص ةيدهلا روشب :رظناو 2557/5 :ديدملا رحبلا )١(

 ركذ دنع دوجولا ةدحو ثحبم لوأ يف ةلأسملا هذه ركذ قبسو «287:ص ننملا فئاطل )١( 

 .ةدحولا لئاسم



 24 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 قوزرملا وهو ءهسفنب هسفن لتاقو «هسفنب هسفن نعالو ءهسفنب هسفن ماذ وه لب

 يذلا وهو ...لوكأملاو لكآلاو «حوكتملاو حكانلا وهو «موتشملا بورضملا

 هبيصتو «مانيو موقيو 2ءعوجيو موصيو ءدبعيو عضخيو ءدجسيو عكري

 دقو «ءاوأللا هب دتشتو «ءالبلا هبيصيو ءادعألا هيلتبتو .ماقسألاو ضارمألا

 هبيصي يذلا وه هنإف سوفنلا بيصي برك لك نأب اوحرصو «كلذب اوحرص

 نأ ...ءالؤه ضعب هرك اذهلو ؛ هنع سفنتي امنإف «بركلا سفن اذإ هنأو «بركلا

 .ىلتبملا باصملا وه هنأ مهدنع نأل ؛ءالبلا ىلع ناسنإلا ربصي

 فصتي نم مث ام هنإف «بيعو صقن لكب فوصوم هنأب اوحرص دقو

 وه هنإف «ملاعلا يف قوسفو رفكو «صقنو بيع لكف «هريغ بويعلاو صئاقنلاب
 .''70 دوجولا يف اذه ىلع نوقفتم مهلك «هريغ هب فصتم ال .«هب فصتملا

 : رشبلا نم ةيهولألاو ةيبوبرلا ىعدا نم ىوعد حيحصت -
 نم باوصلا قفاو دقف قلخلا نم ةيبوبرلاو ةيهولألا ىعدا نم نأ :اومعز

 لذلا كلسي مل ذإ اهيلإ قيرطلا أطخأ هنأ الإ هللا رون نم ةعطق هحور نأ ةهج

 ةيبوبرلا ىوعدل اورفكي مل مهف «دورمنو نوعرف أطخ هجو وه اذهو «عوضخلاو

 لاق » :ةبيجع نبا لاق «ربكلاو زعلا دوجو عم كلذ اولاق مهنأل اورفك امنإو

 ىوعدب احرص ىتح «دورمنلاو نوعرف ىلع رهظ رس سفنلل :ءامكحلا ضعب
 نم تءاج اهنأل ؛اهتأشن لصأ يف حورلل تباث وه رسلا اذهو :تلق :ةيبوبرلا

 [79 :رجحلا ةروس] جور نم هيفإ ٌتْحَفْيَو# : ىلاعت هلوق رظنا «ءايربكلاو زعلا ملاع

 يلا ريل ل م

 «هرارسأ نم رس : يأ [86 : ءارسإلا ةروس] « قر ٍرْمَأ ْنِم ٌحوُرلأ لق : اضيأ لاقو

 ءاهلصأ ىلإ عوجرلا تبلط ةيدوبعلا بلاق وه يذلا بلقلا اذه يف تبكر املف

 لذلا وهو ؛اهلصأ ىلإ عجرتف هنم لخدت اًباب هلالج لج قحلا اهل لعجف

 ,70:-17 59 /7 : ىواتفلا حومجم )000
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 هفّرعي نمب لصتاو بابلا اذه نم لخد نمف «راقتفالاو راسكنالاو .عوضخلاو

 كلذل عستت نم اهنمف ءرسلا كلذ تكردأو «لصألا كلذ ىلإ هحور تعجر هبر

 جالحلاك ةعيرشلا اهلتقتف «هب حوبتو هلمح نع قيضت نم اهنمو «هقيطتو رسلا
 زعلاب هكاردإ مارو «هباب ريغ نم لصألا كلذ ىلإ عوجرلا بلط نمو «هلاثمأو

 ىعّدا نمم امهريغو نوعرفو دورمنلا نم ردص يذلا وهو «دعبأو درّط رّبكتلاو

 ."'”« اهج ةيبوبرلا

 : ةيهولألا ديحوت ىلع اهرثأ : اّيناث
 :ِهَّللا نيع يه ذإ «تادوجوملا لكل نوكت ةدابعلاو ةيهولألا نأ -

 نم مهنم نكل «ءيش لك دبعي نأ زاجف هللا نيع لكلا ىأر هرصب ذفن نمف

 لك معي مهضعبو «ءايلوألاو خويشلاك ةفيرشلا تاوذلا ضعب ىلع هتدابع رصقي

 هانعمف «نطابو رهاظو «ىنعمو سح هل دوجوم لك نأ نوري مهو ءدوجوم
 ملاع ىمست يتلا يهو «ةيهلإلا تاذلا نم تلصفنا ةينارون ةفيطل هنطابو

 فرص كلذ دنع زاجف هللا الإ ىري مل تادوجوملا نطابل رظن نمف «توكلملا
 .هل ةدابعلا

 ةيلعلا هتاذ رارسأف «ءيش لكب طيحم هلالج لج قحلا نإ :  ةبيجع نبا لاق

 دعص ولف «ىرثلا تحت ام نيع وه شرعلا قوف امف «هرسأب دوجولاب تطاحأ

 دجول ىلفسلا ضرألا تحت ام ىلإ طبه ولو هللا دجول شرعلا قوف ام ىلإ دحأ
 .ءيش لك دوجو تحمو «ءيش لكب هتطاحأ هتمظع ذإ ؟هللا

 ةمظع نأ ريغ «هعم ءيش ال ءدوجولاب درفنم هلالج لج قحلا نأ ملعاو

 «ةيزنكلاو ةفاطللا نم اهلصأ ىلع ةيقاب نيوكتلا ةضبق ةرئاد نع ةجراخلا تاذلا

 يّلجتلا اهب عقيل تسّسحتو فيثكتلا اهلخد نيح ةضبقلا يف ةلخادلا ةمظعلاو

 )١( :ديدملا رحبلا 19١/١.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بايلا

 .27( ةيبوبرلاو ةيدوبعلا : نادضلا اهيف رهظف «ءايربكلا ءادرب تّدرتو ترتتسا

 ةديقعل اولصي مل مهنأل ةلطاب مهتدابع تناك امنإ- مهدنع- رافكلاو

 نمف » : ةبيجع نبا لاق «دباع لك ةدابع ةحصل ةدحولا اودقتعا ولو «ةدحولا

 ول :نيفراعلا ضعب لاق امك «هاوس قحلا عم ري مل ةرمخلا هذه رارسأب فشوك

 هللا اهرهظأ ولو .هدهشأ ىتح هعم ريغ ال هنإف ؛عطتسأ مل هريغ ىرأ نأ تفلك

 لوقي ىنعملا اذه يفو هاوس ءيش نود هّلل ةدباع مهسفنأ اودجول رافكلل ىلاعت

 : ةقيقحلا ناسل ىلع ضرافلا نبا

 ("هّيِنا دقع اورهظي مل نإو ياوس مهدصُق ناك نإو هريغ اودصق امف

 ءاملع عنم ةلعو هللا ريغ ةدابعل ةيفوصلا حيحصت ةلع ةبيجع نبا نيبيو

 مهو «كلذ ححص سحلا ىلع ىنعملا هيلع بلغ نمف .كلذل ةعيرشلا

 ءرهاظلا لهأ مهو «كلذ عنم ىنعملا ىلع سحلا هيلع بلغ نمو «نوفراعلا
 بلغي نم قح يف هنود نمل وأ سنجلل عوضخلا بعصي امنإ » : ةبيجع نبا لاق

 ىأر ىتح هسح ىلع هانعم بلغ نم امأو ؛هعمج ىلع هّقرفو هانعم ىلع هسح
 اهآر لب «ةيبوبرلا رارسأ يناعمل :يأ «يناعملل ةلماح يناوأ ةيسحلا ءايشألا

 ؛ءايشألا نم ءيشل عوضخلا هيلع بعصي مل «توربجلا رحب نم ةزراب اًراونأ
 هلل الإ ٍذئتيح عضخي الف هللا عم اهل دوجو الو «هّللاب ةمئاق اهاري هنأل

 ةرضحلل ةلبق اللا مدآ اوأرف مهتريصب تذفن (مالسلا مهيلع) ةكئالملاف
 مدآل اوعضخف «ىيناوألا عم فوقولا نود يناعملا دوهش مهيلع بلغف «ةيسدقلا

 لك عمجت » : (هللا الإ هلإ ال) ىنعم يف هويلع نبا لاقو ؛"7؛ ةقيقح هّللو ٌةروص
 (هللا الإ هلإ ال) نأ لصاحلاو ...رهاظو نطاب لك يناعملاب دارملاو «يناعملا

 )١( :ديدملا رحبلا 145/5.
 :ديدملا رحبلا (؟) 7/ 77.
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 هلإ ال هتقيقح الإ ءيش نم ام ...اهل ةياغال اًطيحم ءيش لكب هللا ناكو «تطاحأ

 .276 هللا الإ

 ةثلاثلا ةانمو «ىزعلاو تاللا اودبع نيذلا نأ مهدنع نإ :ةيميت نبا لاقو

 نيذلاو ءارسنو .قوعيو «ثوغيو ءاًعاوسو «ءاّدو اودبع نيذلاو «ىرخألا

 .حيسملا اودبع نيذلاو ءرمقلاو «سمشلاو «مجنلاو «ىرعشلا اودبع

 ءداعو ؛حون موق نم :مانصألاو ناثوألا دبع نم رئاسو «ةكئالملاو ءاّريزعو

 اودبع ام «برعلا نم نيكرشملا رئاسو «ليئارسإ ينبو ؛نوعرف موقو ؛دومثو
 يف كرش لك ىلع اوعمجأ مهنإف ...هَّللا ريغ اودبعي نأ روصتي الو هللا الإ

 مهنوك عمو «ءيش لك دبعي نأ اوزوجو «قولخم لك للاب اولدعو ملاعلا

 ."'”« هللا الإ اندبع ام :نولوقيف ءيش لك نودبعي

 لسرلا لك ةوعدل ةضقانم اهيف كرشم لك ةدابع حيحصت نم ةديقعلا هذهو

 ريغ نوك رشملا هدبع ام نولعجي اوناك لسرلا نأ :رارطضالاب ملع هنأ كلذو»

 ءاّدن هل العاج «هب الداع هّللاب اك رشم ءهَّللا ريغل اًدباع هدباع نولعجيو ههّللا

 يذلا هَّللا نيد وه اذهو «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ قلخلا اوعد مهنإف

 نم هّللا لبقي ال يذلا «ماعلا مالسإلا وهو ءهلسر هب لسرأو «هبتك هب لزنأ

 َّنإإ» :لاق امك «ةلاسرلا غالب دعب هكرت نمل رفغي الو ؛هريغ نيرخآلاو نيلوألا

 قرافلا وهو 7 ءنسنلا ةروس] كي نمل 4 َكِلَذ َنوُد ام رفْعَيو ءدب كرسي نأ رفعي ال َهَنلأ

 7( ءايقشألاو ءادعسلاو ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب

 :ِهَّللا وه دوجوم لك نأ ىوعدب هللا ريغب فلحلا زاوج -

 مولعم لكب مسقي نأ ىلاعت هّللاب فراعلل نأ قيقحتلا ١ :صاوخلا يلع لاق

 .05 -08:ص ةيسودقلا حنملا )١(
 150٠-500, /7:ىواتفلا عومجم (0)

 .15080-5901 /؟:ىواتفلا عومجبم 6)



 ةلدكلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .20( ءيش لك عم ىلاعت هدوهشل

 : قلخلاب ركملا دارأ هتدابعل هتوعدب ىلاعت هللا نأ داقتعا -

 حرص امك «مهب ركم هللا ىلإ دابعلا ةوعد نأ مهدنع نإ :ةيميت نبا لاق
 ةيادبلا نم مدع ام هنإف ءوعدملاب ركم هللا ىلإ ةوعدلا نإ :لاق ثيح « ")هب

 ." « ةياغلا ىلإ ىعديف
 : تافصلاو ءامسألا ديحوت ىلع اهرثأ :اًملاث

 : هل لثامم تابثإو هتافصو هئامسأب هَّللا درفت راكنإ -

 هللا تاذ نأب لوقت ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ دوجولا ةدحو ثحبم لوأ يف قبس

 ةيعرف تاذو «ةردقلاو توربجلا ملاع يف ةيلصأ تاذ : نيمسق ىلإ مسقنت ىلاعت

 ,ةقيقح هللا تاذ اهنأ اهيلع قدصي نيمسقلا الكو ؛ةمكحلاو توكلملا ملاع يف

 :ةقيقح هَّللا تاذ وه دوجولا يف ام لك نأ مهدنع صاخلا ديحوتلا ناك انه نمو
 دوجولا نأ :لصاحلاو ١ :-نيقباسلا نيمسقلل هركذ دعب - ةبيجع نبا لاق

 : عمجلا نيعب هرظن نم ىلجتلا هب عقو امف «ىلاعت قحلا دوجو وهو ءدحاو

 وهف ةيبيغلا ةفيطللا رارسألا نم ىلجتلا هب عقي ملامو ...اًثوكلم هامس

 امأو «هيبش الو ليثم هل سيل ةردقلا ملاع يف ىلاعت هَّللا نأ ةبيجع نبا ررقو

 ملاع يف ىلاعت قحلا١ :هلوق يف كلذو «هيبشو ليثم هلف ةمكحلا ملاع ىف

 دلوتلاو جاودزالا رس امنإو «ةينينثألا روصتو «ةبحاصلاو دلولا نع هزنم ةردقلا

 ملاعل رظنت نيع نانيع فراعلل نكيلف «حابشألا ةرضح يف ةمكحلا ملاعب صاخ

 ,6ا/ :. ص رردلاو رهاوجلا 030

 ,76 /” : ىواتفلا عومجم ةره

 .187 :ضص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض «بابلألا بل رس نع باقتلا فشك (4)
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 رظنت نيعو «ةينينثالا نع ههزنتو هللا دحوتف .«تاذلا رارسأ ةرضح يف ةردقلا

 رهظملاو «حابشألا ةرضح يف دلوتلاو جاودزالا رس تبثتف «ةمكحلا ملاعل

 هيبشتلاو هيزنتلا نيب عمجي يذلا وه لماكلا فراعلاو » :اًضيأ لاقو «""«دحاو

 نم هيبشتلاو يناعملا تاذ ثيح نم هيزنتلاف «ةدحاو ةعفد يف «ةدحاو تاذ يف

 هيزنتلا وأ ,قرفلا ثيح نم هيبشتلاو «عمجلا ثيح نم هيزنتلا وأ «يناوألا ثيح

 .7( رهاظلا همسا ثيح نم هيبشتلاو «نطابلا همسا ثيح نم

 اهل رهاظمو هَّللا تافصل تايلجت يه تادجوملا عيمج نأب لوقلا نإ : تلق

 اهنأ الإ اهنيب قرف ال يه يه لب هللا تافصل ةلثامم يه تانئاكلا هذه نأ ينعي

 تمست يلجتلا دعب مث ءاّبضغو ةمحرو اًرصبو اًعمس ىمست يلجتلا لبق تناك

 فراعلا دنع اهتقيقحف الإو ءدامجو ناويحو نجو سنإ نم ىرخأ ءامسأب

 دحلملا » : ميقلا نبا لاق ءاهب رهظو ىلجت يتلا هَّللا تافص نيع اهنأ ققحملا

 ب اهيبش راص ىتح هتاذ تافص نم ةعلخ هيلع علخو «هتافص سفن هاسك لوقي

 فطلي مهضعبو «ةقاطلا ردق ىلع هلآلاب هبشتلا وه لوصولا نولوقيو ءوه وه لب

 ." «برلا قالخأب قلختي لب لوقيو ىنعملا اذه
 :ِهّللا مالك وه دوجولا يف مالك لك -

 دق ءاّدحاو اًملكتم الإ نودهشي ال عمجلا لهأ نأ ملعاو » : ةبيجع نبا لاق

 ريسفت يف ةبيجع نبا لاقو :اًضيأ لاقو «'*"« ةينينثالاو ددعتلا مهرظن نم ىفتنا
 ني ةَكَرَسْلا وعلا ىف نسأل اولا يِطلَم ني فوت اَهنَتَأ آََلَقط :ىلاعت هلوق
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 مياس بسلا

 نموه ١ :[0”7:صصقلا ةروس] «َنيملعْلا تر ُهَسَأ ان تفإ عسوملب نأ ٌورِجَّسلا

 )١( :ديدملا رحبلا 3577/5.

 )*( :ديدملا رحبلا ٠١54/5.

 ) 6.501/7:نيكلاسلا جرادم

 ) )54:ديدملا رحبلا ١/087.
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 قحلا تايلجت الإ دوجولا يف سيل ذإ ؛ةقيقح اهنم يدون :يأ «َةَرَجَّشلا
 نوعمسي ال صاخلا ديحوتلا لهأف ...اهنم ءاش ثيح نم هدابع ملكيف ءهرهاظمو

 رحب يف اوقرغ نيح «مهقح يف طئاسولا تطقس دق «ةطساو الب هللا نم الإ

 "'( ههفاف تاذلا دوهش

 : "”هيلع بذكلاو هَّللا تايآ يف داحلإلا -
 هللا دوجو وه ءيش لك دوجو نأ داقتعا ىلع ةرصتقم ةدحولا ةديقع نكت مل

 «فيرحتلل اًلاجم نآرقلا ذختاو ِهَّللا مالك فرُخ نأ كلذ ىلع بترت لب «هدحو

 هل تلزن امل ةضقانم نوكت دق لب ةديعب يناعم ىلإ هرهاظ نع مالكلا اوفرصف

 .تاياللا

 مهدنع يه لسرلا اهب تءاج ىتلا ةثالثلا ديحوتلا عاونأ لك نإف اًريخأو

 مهقح يف وهف ةدحولا يف مهديحوت فلاخي ديحوت لكف ؛ .كرشو باجحو ةملظ

 اذهو هَّللا عم ريغلا دوجو ىلع مئاق هنأ ذإ هيلع ءانثلا عقو ولو باجحو ةملظ

 ملع يف ةملظ يه اهبابرأ ىلع ءانثلا عقو يتلا مولعلا نإ» :يلذاشلا لاق ءكرش

 اوناكف ؛ تافصلا مومعو تاذلا رايت رحب يف اوقرُ نيدللا مهوا « قيقحتلا يوذ

 ينقرغأو «ديحوتلا لاحوأ نم ينلشناو ١ : شيشم م نبا لاقو «' ""( مه الب كانه

 نبا لاق « اهب الإ سحأ الو دجأ الو عمسأ الو ىرأ ال ىتح «ةدحولا رحب نيع يف

 لكلاف «هيلإو هنم لكلا اوأرو ءهاوس قحلا عم اوتبثي مل قيقحتلا لهأو ١ : ةبيجع

 أربي مل ١ :اضيأ لاقو .ف(لامجالاو ليصفتلا ىلع مدع هتققح نإ مّللا نود

 ملف ءهدوجو يف هللا اودحو نيذلا ؟؛ءانفلا لهأ الإ يلجلاو يفخلا كرشلا نم

 )١( :ديدملا رحبلا 5/50٠.

 .777 /7 :ىواتفلا عومجم :رظنا (؟)

 .١5١:ص رارسألاةرد (90)

 5١. :ص ينارمعلا عومجم نمض «شيشم نبا بطقلا ةالص حرش (4)
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 0 هآوس هعم اًوري

 :ةوبنلاب ناميإلا ىلع اهرثأ ١-

 : ةيدمحملا ةقيقحلاب لوقلا -

 لكك لوسرلا يف مهتديقع ىلع مالكلا دنع ةلأسملا هذه ليصفت قبس

 يه لب ءدوجولا ةدحوب ريبك طابترا اهل ةيدمحملا ةقيقحلا نأ :كلذ ةصالخو

 تاذ نع ةلصفنملا تاذلا نم تنوكت يتلا تانئاكلا لوأو ءاهنم ءزج

 ىمستي الو «؛ةفصب فصتي ال ءاّقلطم اًدوجو مهدنع ناك ىلاعت هّللاف «توربجلا

 ةآرم يف هسفن ىري نأو «هتافصو هئامسأ ليصفتب هسفن فرعي نأ دارأ مث «مساب

 : ةيدمحملا ةقيقحلا يهو كك دمحم ةروص يف نيعت ام لوأ ناكف ءدوجولا اذه

 نوكت َةِكَي هرون نم :نوعبرألاو ةعبارلا ةلاسرلا » :يواقردلا يبرعلا لاق

 ضبق دق ىلاعت ِهَّللا نأ كش ال ذإ «رونلا نيع نم ةيئارون حورلاف اهنمو ؛ءيش لك

 لك نوكت ِةْكَي هرون نمو «تناكف ءاذمحم ينوك :اهل لاقف هرون نم ةضبق
 دل" ءىش

 ةيدمحملا ةقيقحلا يه هرون نم ةضبق هللا ضبق » :يطرشيلا يلع لاقو

 .""«نوكي امو ناك ام اهنم لعجو «ةمركملا ةروصلاب ترهظو

 وه اًدمحم نإ :نولوقي مهنأ :مهنايعأ نم ةقثلا ينثدح » :ةيميت نبا لاقو
 220( هللا

 : ءايبنألا عئارش طاقسإ -

 مهتعيرشو مهتوعدو لسرلا نيدل ةفلاخم وه دوجولا ةدحوب لوقلا ةقيقح نإ

 )١( :ديدملا رحبلا ؟”١٠١57/7.

 .50: ص ةيدهلا روشب (20)

 .171-17: ص قحلا قيرط يف يتريسم (9)

 .5506 /4١:ىواتفلا عومجم نمض ةئيسلاو ةنسحلا (4)



 ةلدكلا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 وهو ديحوتلا ةياغ ىلإ لصو نم نأو ءاهيلإ ةوعدلا يف مهتايح اوضمأ يتلا

 ءروكشملا وه ركاشلاو ءدوبعملا وه مهدنع دباعلا نأل «هيلع ةدابع الف ةدحولا

 ")هللا نيع وه لكلا لب «نوبقاعي وأ نوباثي ىتح دابع كانه سيلف
 : يب رع نبا لاق كلذلو

 فلكملا نم يرعش تيلاي قح دبعلاو قح برلا

 "فلكي ىنأ بر تلق وأ تيم كاذف دبع تلق نإ
 اذإف «فيلكتلا نم دب الف ةدوجوم ةيرشبلا تماد ام » : ةبيجع نبا لاقو

 لوقل اًحراش اًضيأ لاقو «"”« مهفاف «فيلكتلا ذئئيح طقس ...ةيرشبلا تمدهنا

 رخصلا وأ ديعصلاب مميت الإو رس اذ تنك نإ بيغلا ءامب أضوت

 كبلق ضرمل ىوسلا نع ةبيغلا يهو ةيلصألا ةراهطلا ىلع ردقت مل نإو»

 .“”« ةيرهاظلا ةدابعلا يه يتلا «ةيعرفلا ةراهطلل لقتناف كقدص مدع عم

 ديباعلا تنأ ىهلإ : فراعلا لاح ناسل يداني » : ىمناغتسملا هويلع نبا لاقو

 2 دوبعملا نع باجح ةدابعلا » :اًضيأ لاقو ل دوبعملاو

 تفتلي الو ءركفتلا ةدابعب فتكي هنإف ةدحولا ىلإ لصو نم نأ نومعزيو

 ايندلا ىلع كلد نم » :لوقي كلذ ىفو «بجحلا لهأل ىهف تادابعلا ىقاب ىلإ

 دقف هّللا ىلع كلد نمو «كبعتأ دقف لمعلا ىلع كلد نمو «كشغ دقف

 وه : ِهّللا ىلع ةلالدلاف » : شيشم نبا لوق ىلع اًفلعم ةبيجع نبا لاق « كحصن

 .181 :7/1١ كرابم يكزل يمالسإلا فوصتلا :رظنا )١(

 .4؟ /١:ةيكملا تاحوتفلا (؟)

 ."78 :ص ةيهلالا تاحوتفلا (

 .21 :ص ممهلا ظاقيإ ()

 .185 : ص ةيسودقلا حنملا 2(

 .485 : ص ةيدهلا روشب :رظناو ”2١57 : ص ةيسودقلا حنملا 0(
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 .ةبولطملا ةرمخلا يه هلهو ءهاوهو هسفن هنايسنو «هاوس امع دبعلا بيغت

 نيب اهنأل ...سحلا يف ةليلق تناك نإو ىنعملا يف ةريثك ةرمخلا لهأ ةدابعف

 :يرتششلا لاقو ...ةربعو دوهشو ؛ةرظنو ةركف

 دارفالا ةرمخ نم ةريكس دقعاو داجسلاو ةحبسلاو فيسلا عد

 ةينطابلا ةدابعلاب لغتشاو «ةيسحلا ةدابعلاو يسحلا داهجلا كرتا :يأ

 .00 ةيبلقلا

 : مهب فافختسالاو ءايبنألا هيفست -

 امل ءايبنألل هيفست وه هللا وه دوبعم لكو هَّللا وه دوجوم لك نأب لوقلا نإ

 اوركنأ نيك رشملا نإ مث » :ةيميت نبا لاق هّللا ريغ ةدابع مهممأ ىلع اوركنأ

 ,مهؤابآ دبعي ناك ام اورذيو «هدحو هللا اودبعيل مهءاج ثيح «لوسرلا ىلع

 ىلإ وعدي ملق «ةدحالملا همعزت امك «هدحو هللا نودبعي اولاز ام مه اوناك اذإف

 هريغو وه - مهؤابأ هدبعي ناك ءيش لك دبعيل - مهءاج لب «مهؤابأ هدبعي ام كرت
 (9)؛ ءايبنألا نم

 :نايدألا ةدحو داقتعا -

 مدعو هِي يبنلا ةعيرش ىلع راصتقالا مدع ينعي دوجولا ةدحوب ناميإلا نإ

 هلك ملاعلا نأل ؛ .اهلك اهب دبعتلا زوجي قح يه لب ,عئارشلا نم اهادع ام ريفكت

 ىلإ ةهجوتم اذإ ةدابعلاف ملا وه دوبعم لك كلذ ىلعو هللا يه ةدحاو نيع

 : ةينارصن وأ ةيدوهي وأ مالسإ نم ةنايدلا عون ناك امهم هللا

 ءاّمح هب رفظي ةرات نكل «قحلا الإ بلاط لك بلطي مل » :افو يلع لاق

 دباع دبع امف «باجح ىلع هدبعيف ءامهو هب رفظي ةراتو «ةفشاكم ىلع هدبعيف

 -97 :ص يدلاخلا يئارمعلا عمج ةديرف ةيئارون تالسلس نمض ضرافلا نبا ةيرمخ حرش (؟(١)
 ا

 .1908/5:ىواتفلا عومجم 45)



 21 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 لك نأب لوقلاف ١ :يلذاشلا يبرغملا دمحم لاقو "هللا الإ ةقيقحلا يف

 عضاومو هللا مالك نومهفي موق نيب زئاج نطابلا يف دحوم رهاظلا يف دحاج
 .""”« هنايبو هرارسأ نم اًملع هب اوطيحي مل امب نوبذكي نيذلا ال «هتراشإ

 لك ةدابع نودهاشي نطابلا لهأ نيفراعلا :نأ غابدلا زيزعلا دبع ركذو

 لقنو « "””ىلاعت هتدابع نع دحأ جرخي ال هنأل «هل هحيبستو «ىلاعت هَّلل قولخم

 هعومدو «يكبي يلولا لعجف «هديب هكنح كحي اطق ىأر ةيفوصلا ءايلوأ ضعب نأ

 هلل ناك يلولا كلذ دوجس نأ غابدلا معزف ءطقلا يدي نيب دجسي وهو «ليست

 ."*”طقلل هئونظي سانلاو ةقيقحلا يف

 لإ َهَلِإ 5[ همام : ىلاعت هلوق ريسفت يف هرقأو يناشاقلا نع ليزيغم نبا لقنو

 ةدابعلا عقت مل هنود دبع ام لكف ءدوجولا يف يأ ١ لاق ([؟08 :ةرقبلا ةروس] هوه

 / ."”(هاوس دوجوم الو دوبعم ال ذإ ,ملعي مل وأ ملع ءهل الإ
 هيعس لطب نإو ةلحنو ةلم بحاص لكف » ةلحنو ةقرف لك اورذعأ كلذ ىلعف

 نم لب .هوجولا عيمج نم نيذخاؤم ريغ رانلا دابعف ,ىدهلا نم بيصن ىلع

 لمحي ريخ لمحمو هجو دحاو لكل لب ءدحأ ىلع مول الو ءهجو نود هجو

 نإف «هيلع ركنت ال اولاق «مانصألا دباع اذكو «هتلكاش ىلع لمعي لكف «هيلع

 هنأ عم ايندلا ىلع لبقملا ىلع ركنت ال كنأل ابصعت الإ كراكنإ نكي مل تركنأ

 كلذكف دجاسملا رون نآرقلا نأ امك اولاقو «منصلا دباع نم اكرش ىوقأ

 هتابثإب هنإ سمشلا دباع يفو «ةاروتلا يف اذه وحن اولاقو «دباعملا رون ليجنإلا

 ) )1١تاقبطلا الكبرى:؟/0١.

 .4550 : ص ىربكلا تاقبطلا (“؟)

 .اًرصتخم ١177« :ص زيربإلا (0)

 .7 70 :ص زيرباإلا (5)

 .7157:ص ةيقشمدل فوصتلاو يلازغلا دماح وبأ :رظنا ,«59”7:ص ةرهازلا بكاوكلا (0)
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 ."'"(هوجولا نم هجو نم رذع هل ماقف ءاصقان نكي مل ةيهولألا نيع

 : ةيالولاب ناميإلا ىلع اهرثأ -'
 ةدحو دهاشو ةقيقحلا ىلإ لصو نميف يلولاو ةيالولا موهفم اورصح

 «صقان وهف هادع امو لماكلا يلولا وهف ةديقعلا هذه يف نكمت نمف «دوجولا

 نع هل فشك يذلا صخشلا لوح رودت يلولل مهتافيرعت رثكأ نأ دجن اذهلو
 :دوقفم هاوس ام نأو ءدوجوم لك يف هللا دهاشو «ةماعلا ةينوكلا ةقيقحلا

 فاصوأل نولماحو «قحلا فاصوأل نولماح نولماكلا » :يلذاشلا لاق

 ثيح نم مهتيأر نإو «رشبلا فاصوأ تيأر قلخلا ثيح نم مهتيأر نإف «قلخلا

 نيذلا مه قيقحتلا وذ١ :اًضيأ لاقو «''”«اهب مهنيز يتلا فاصوألا تيأر قحلا

 لاقو «"”« مه الب كانه اوناكف «تافصلا ضومغو «تاذلا رحب رايت يف اوقرغ

 يف ثداحلا ءانف عم «قلخلا يف قحلا ىري فراعلا » :يفونملا ضيفلا وبأ
 ُ .".”6 ميدقلا

 : ىلاعت هَّللا تايلجت لمكأ وه يلولا -
 وه فراعلا يلولاو ناسنإلا وه تانئاكلا يف ىلاعت هَّللا تايلجت لمكأ

 ةقيقحلا يلجت روهظ » : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق «ناسنإلا سنج يف لمكألا

 اهيف تبثأو «توسانلا ةيونث اهنم احم «ةيناسناإلا ةقيقحلل ىلجت اذإ ةيهلإلا
 ىتح هللا ركذي دبعلا لاز ام ١ :يطرشيلا يلع لاقو ؛6'”2 توهاللا ةينادرف

 ترهظو «ةيبرلاب ةيدبعلا توطنا مسالا هيلع ىلوتسا ىتمو « مسالا هيلع يلوتسي

 .17١:ص فوصتلا عرصم 000

 .97 :ص يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا (؟)

 ١5١. :ص رارسألاةرد ()

 .706 /١:ءايلوألا ةرهمج (4)

 ١5. :ص قارشإلا مكح نيناوق (5)
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 دن برلا تافص هيلع

 :ةيهولألاو ةيبوبرلا تافص هسفنل فراعلا يلولا بسني نأ زاوج -

 تافص هسفنل بسني نأ نكمي يفوصلا يلولا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تدقتعا

 هذه نوكتو «ةيبوبرلا تافص نم اهريغو فيرصتلاو ءرضلاو عفنلا نم ةيبوبرلا
 بطقلل » : يلذاشلا لاق : ةريثك كلذ يف مهصوصنو هتيالو ىلع اليلد تافصلا

 نبا لاق ««شرعلا ةلمح ددم » و « ةباينلا » :اهنم ركذو «ةمارك ةرشع سمخ

 ماكحألا فيرصت يف قحلا نع اًبئان نوكي يأ :« ةباينلا ١ حرش يف ةبيجع
 ةلمح ددم ١ حرش ىف لاقو «« ةيهلالا ةمكحلا هتضتقا امبسح ماربالاو ضقنلاو

 شرعلا ةلمح هب دمأ امب فراعلا بطقلا اذه دمي ىلاعت هَّللا نأ ينعي ١ :« شرعلا

 شرع تلمح ةكئالملا نأ امك ناوكألا شرع لماح وهف «نيكمتلاو ةوقلا نم
 .(”« تمحرلا

 ابأ خيشلا نإ) :يسافلا دوعسم نب دمحم لوق يلذاشلا يف مهولغ نمو

 ثوغلاو لماكلا درفلا وهو ...ةينابر ةفيطلو اًيتاذ الكيه ناك يلذاشلا نسحلا

 لك نع فيرصتلاب هللا هماقأ يذلا وهو ءدوجولا رمأ رودي هيلع «عماجلا

 لاثتما ىلإ تادوجوملا قئاقح بذجنت ذئئيحف «ملاعلا ظفحي هبو ءدوجوم
 ." ”« ءيش هنع بجحي الف «هتردقب ءاشي ام لعفيو «هتمظعب نوكلا رهقيو ...هرمأ

 دهاشي هنأ وهو ءاّميظع اًماقم غلب اّيلو تيأر دقلو » : غابدلا زيزعلا دبع لاقو

 تاوامسلاو «تارشحلاو شوحولاو «ةتماصلاو ةقطانلا تاقولخملا

 عمسيو (هنم كمتست اهرسأب ملاعلا ةركو ءاهيف امو نيضرألاو ءاهموجنو

 هلغشي نأ ريغ نم هحلصي ام دحاو لك دميو «ةدحاو ةظحل ىف اهمالكو اهتاوصأ

 .؟5 9 : ص قحلا ىلإ ةلحر 000

 .؟ 18: ص ةيبيجعلا رهاوجلا 00

 ٠١. : ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا 0
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 ."'"« هدنع دحاو زيح يف وه نم ةلزنمب هلفسأو ملاعلا ىلعأ لب ءاذه نع اذه

 يعفدم ءرمسألاب بقلملا مالسلا دبع انأ» :رمسألا مالسلا دبع لاقو

 ىتح سمشلا علطت ام هَّللاو ءهَّلل رسكنو ربجن يذلا انأ ءرّثوم يسوقو «رمعم

 لهأ اي «براغملاو قراشملا لهأ اي ...اهيف يرجي امب ينربختو «ّىلع ملست

 اي لوهك اي بابش اي ءزئاجع اي تابيث اي راكبأ اي ...لالتلاو فوهكلاو لابجلا

 ام ينم اوبلطاو «مكديبعو مكرارحأو مكريغصو مكريبكب ىلإ اومله «خويش

 ." 5( صربألاو ءهمكألا ئربأ انأو ...مكينغن متئش

 ءامسلاو يضرأ ضرألاف» :ةيفوصلا دحأ ةلوقم ليزيغم نبا دروأو

 ةيالو ءامسلاو ضرألا كلم يناطعأ يأ» :اهيلع اًقلعم لاق مث «« يئامس

 يف هدارم ةقفاومل يل هقيفوت نم ّيف ملع امل «ةباينلا قيرطب امهيف فيرصتلا

 ."7( هماكحأ

 لمكأ نإ لب «ةعيرشلاب مازتلالاب ةطبترم مهدنع ةيالولا دعت ملف :تلق

 لصو اذإ كلذو ءهتيالو ىلع الإ كلذ لدي الو هتدابعل سانلا وعدي دق ءايلوألا

 يعدي نم مهدنع نإ » :ةيميت نبا لاق ءدوجوم لك نع ينفو ديحوتلا ةقيقح ىلإ
 هللا ءايلوأ نم وهو هيف تيعدا وأ ءرظتنملا لاجدلاو نوعرفك «رشبلا نم ةيهلإلا

 رصمب مكاحلاك هّللا ءايلوأ نم سيل وأ «يلعك يبن ريغ وأ «حيسملاك ايبن
 .'"« ىوعدلا هذه ححصي نيقفانملا ةدحالملا ءالؤه دنع هنإف «مهريغو

 )١( زيرباإلا 78-77

 .15-0١:نصص ةيهبلا نئملاو ةينسلا راونألا (؟)

 روشب :يف ةيبوبرلا ديحوت يف مهكرش ىف ىرخأ ةلثمأ رظناو 2757 :ص ةرهازلا بكاوكلا ()

 ءالا/ .18:ص ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلالاو «ه555 .70:ص ةيدهلا

 فوصتلاو 23589 278٠١ : ص قحلا ىلإ ةلحرو «75 2/7”: ص قحلا قيرط يف يتريسمو

 .941/-955:ص ليوطلا قيفوتل ينامثعلا رصعلا نابإ رصم يف

 ْ .738 /7 : ىراتفلا عومجم 0(
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 : هيف سانلا ولغب حرفي نأو هسفن يكزي نأ فراعلل حصي -

 امنإ ةقيقحلا يف ءانثلا نإف هيلع ىنثيو حدمُي امدنع فراعلا يلولا نأ اومعز

 يلذاشلا نع ءاج ام ةديقعلا هذهب حصف ههّللا الإ دوجوم ال هنأل هلل وه

 يف ةريثكلا صوصنلا ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نم مهريغو ةبيجع نباو يسرملاو

 طاسبنالا اورهظأو مهحدم نم اورقأ كلذ لجأ نمو ءاّرثنو اًمظن مهسفنأ حدم

 يه امنإف تالامكلا نم كيلع رهظ ام لكف » :ةبيجع نبأ لاق ءمهحدم دنع

 .''”(هلل وه امنإ ةقيقحلا يف ءانثلاف «ىلاعت هتالامك نم ةحشر

 حدملا مهدوهشل ءهّللاب اوطسبنا اوحدم اذإف ...نوفراعلا امأو » :اًضيأ لاقو

 نم حدملا هيلإ بحأ دحأ سيلو «هاوس نوكلا يف ءيش الو هللا ىلإو هللا نم

 ظ ,76 هللا

 : قاسفلاو نيناجملاو ةلهجلا ةيالو مهداقتعا -

 ةصاخلا الإ هيلع علطي ال يفخم رس لماكلا يلولا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا دقتعت

 هيلإ لصو نمف ءدوجولا ةدحو داقتعا ىلإ هلوصو وه رسلا اذهو «نيفراعلا نم

 كلذ دعب ةربع الو «ةيالولا لامك ىلإ لصوو «لماكلا ديحوتلا ىلإ لصو دقف

 . «ليبقلا اذه نم ءايلوأ ركذب مهبتك تألتما كلذلو «هنونج وأ هقسف وأ هلهجب

 سيلو «"”2«نومرجملا سئارعلا ىري الو «سئارع هللا ءايلوأ ” :يلذاشلا لاق

 و ءرس ةصاخلا ةيالولا نأل «ةيعرشلا رماوألاب مايقلا ةصاخلا ةيالولا طرش نم

 رارسأ نم رس ةيالولا نإف » : ةبيجع نبا لاق «نطاب رمأ اهببس نأ ينعت اهتيرس

 الإ بلاغلا يف نوكت الو ؛مهحراوج ىلع رهظت ال «هئايفصأ بولق اهعدوأ هللا
 ريغ نم اهاعدا نمف «هدباع يف هَّللا اهافخأ ءلومخلا لهأو «ديرجتلا لهأ يف

 .774 :ص ممهلا ظاقيإ )١(
 .؟ 5 : ص ممهلا ظاقيإ 6

 .؟١ : ص ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تاماركلا عماج ةرضإ
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 ."'"« عدم وهف بيرخت الو ديرجت
 يف ةققحتملا هتيالو ءافخإ دمعت يفوصلا فراعلا يلولا لامك نم :اولاقو

 تيبل هحرش دنع ةبيجع نبا كلذ نيب دقو «ةقيقحلا فالخ راهظإب كلذو «هسفن

 : يعافرلا دمحأ

 وه الإ بلقلا يف ام ملعي سيلو هتبحم يف اًرط سانلا طلاغأ

 ءافخإ عم «هيف ريغلا عاقيإو .طلغلا راهظإ :ةطلاغملا » :ةبيجع نبا لاق

 .دهزلا ءافخإو «ةبغرلا راهظإك «سييلتلا ةيفوصلا دنع ىمستو «باوصلا
 بيرخت هنمو ...رسلل ةنايص كلذ نولعفي «ناولسلا راهظإو «ةبحملا ءافخإو
 ا نطابلا ريمعتو ءرهاظلا

 نم لمعتسي نأ ةسايرلاو هاجلاب ىلتبا نم ىلع بجيو» :اًضيأ لاقو

 دصقب «هيلع قفتملا مارحلا نود اًموركم ناك نأو «ههاج هب طقسي ام بارخلا
 هاري ثيحو قوسلا يف لكألاو ءرايدلا وأ تيناوحلا يف لاؤسلاك :ءاودلا

 «ةياقوب سأرلا ىلع لبزلا لمحو «ةبرقلاب يقسلاكو «هيف داقرلاكو «سانلا

 قيلعتو ةعقرملا سبلكو «حشلاو لخبلاو صرحلا راهظإو ءافحلاب يشملاكو
 4 مارحلا نود هوركملا وأ حابملا نم سفنلا ىلع لقثي ام لكو «ةريبكلا ةحبسلا

 «سانلا دنع ةلزنملا طاقسإ وه لومخلا » :لاقف «هبيسو لومخلا فرع مث

 وهف ةيالولا ةمهت يفنيو «مهدنع ةلزنملا طقسي ام لكو «ةيالولا رس نامتكو
 .""(لومخ

 رسلا ءاقبو «هتقيقح ءافخال يه امنإف يلولا ىلع رهظت ةيصعم لك :اولاقو

 .5557/6ه :ديدملا رحبلا )1١(

 يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يعافرلل مظاعت نم اي ةديصق حرش 6(

 ١١. : ص

 .6-57؟ :ص ممهلا ظاقيإ (©)
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 زيزعلا دبع لاق «ىلاعت هللا عم دبعيف يلولا ةقيقح رهظت ال ىتح ءائوفدم
 هعلطأو ءاّريثك هبحي ناكف «قداص ديرم نيقيدصلا ءايلوألا ضعبل ناك » : غابدلا

 ماقم ىلإ هخيشب زواجتي داكو «هتبحم يف طرفأ ىتح هتيالو رارسأ ىلع ِهّللا

 هآر املف ءروكذملا ديرملاب ةمحر انزلا ةيصعم خيشلا ىلع هَّللا رهظأف «ةوبنلا

 ىلع ذئنيح هللا حتفف «هتلزنم هخيش لزنو «داقتعالا يف طارفإلا كلذ نع عجر

 مهتاينو نيدصاقلا بولق ىلع نولتي لماكلا يلولا نإ :لاق مث «''"«ديرملا

 نم دضلا ىلع ناك هتين تثبخ نمو ...لامكلا نيع يف هآر هتين تفص نمف
 "00 كلذ

 :رخآلا مويلاب ناميإلا ىلع اهرثأ -

 ءرخآلا مويلا نع مالكلا لامهإ دجي دوجولا ةدحو لهأ مالكل عبتتملا نإ

 ةنجلا بلطي ال يذلا وه فراعلاف ءريسيلا رزنلا الإ دجت داكت الف «رانلاو ةنجلاو

 الف ءدوجوم لك مهتسنأ يتلا دوجولا ةدحو ةذل يف مهنأل «رانلا نم فاخي الو

 سيلف «ىلاعت هللا وه هلك نوكلا نأل ءرخآلا مويلل ناكم الف «مهلغشي ءيش

 لاعفألاو دوجولاف «باقعلل نيرخآ ثعبو «باوثلل ماوقأ ثعبل ةجاح كانه

 .ةدحاو تاذل ةعجارلا هللا تافصل تايلجتو رهاظم مهلك نولعافلاو .هلل اهلك

 بصنت ةعاسلا لعج :نيحلاصلاو داّمزلاو دابعلا بهذم ١ :ةبيجع نبا لاق

 بمهذمو ءاّراهنو اليل اهل بهأتلا يف نودهتجي مهف ءاهنع نوبيغي ال «مهنيعأ

 نع مهلغشي الف «قحلا دوهش يف قارغتسالاب اهنع ةبيغلا :نيدحوملا نيفراعلا

 لك نع اوباغ «فراعملا ةنج اولخد امل ؛ران الو ةنج الو «ةرخآ الو ايند قحلا

 ؛اًدحاو اًدوجو دوجولا اولعجو «نوكملا دوهشب نينوكلا نع اوعلخناف «ءيش
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 ."'”[ دحاو مّنو انه يلجتملا ذإ

 غلب نم لك لب «ةينمز ةدم رخآلا مويلا نيبو مهنيب سيل هنأ نوعدي اذهلو
 تيأرل نيقيلا رون قرشأ ول » :ِهّللا ءاطع نبا لاق «هتمايق تماق دقف ةدحولا

 : هلوق ىلع اًقلعم ةبيجع نبا لاق «''”«اهيلإ لحرت نأ نم كيلإ برقأ ةرخآلا
 دقف ىلع نايعلا عقوو «ناوكألا دوجو ىطغ ناقيإلا رون قارشإ لماكت اذإ»

 ."”(نايدلا كلملا رون الإ قبي ملو «نايعألا

 نورمأيو «ةنجلا نوردزي مهدجن رخآلا مويلا لامهإ نم لصألا اذهل اًعبتو

 دهز نإ الإ طق ديرم يقتري ال ” :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق ءاهل تفتلي الأ ديرملا
 نيرادلا يف نيفراعلا دهُز امنإ » :الخام نب دواد لاقو «'*”« نيرادلا ميعن يف

 ةنج تسيل مهدنع ةقيقحلا ةنجلاو «'* 6« لجأو ىلعأو فرشأ وه ام ةيؤرل

 ةيقيقحلا ةنجلا » :الخام نب دواد لاق «ةدحولل لوصولا ةنج يه لب ةرخالا

 ."'"6« لوصولا ملاع قارشإ : يه

 : عمتجملا ىلع اهرثأ -ه

 تاعمتجملا ىلع ةريطخ رارضأ يف دوجولا ةدحو ةديقع تببست دقل

 اهتراضح تمدهو اهرطفو اهلوقع تدسفأو الإ ةمأ يف ترهظ امف «دارفألاو

 هذه لامجإ نكميو ءاهئادعأل ةغئاس ةمقل تناكو ءاهتضهنو اهترامع ترخأتو

 : يلي اميف ةريطخلا راثآلا

 ) )1١ص ةديرف ةينارون تالسلس نمض يرتششلا ةينون حرش :رظناو «455 /4 :ديدملا رحبلا :

.١-١ ١ 

 .150ا/ :ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 .158 :ص ممهلا ظاقيإ (9)

 .١/177:ةيسدقلا راونألا (4)

 .97١”/١:ىربكلا تاقبطلا (5)

 ,١/1194١:ىربكلا تاقبطلا (5)
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 > :ضرألا ةرامع كرت :الوأ

 ايندلل مهترظنو تاضايرلاو تادهاجملا ىلع مالكلا دنع ثيدحلا فلتخي

 الأ ةرخآلا ديرمل يغبني ١ : ةبيجع نبا لاق «فراعلاو كلاسلا نيب ام اهترامعو

 اهيلإ رظني نأ هل يغبني لب «رارتغالا ةجردم يه يتلا ءايندلا نم اًئيش نسحتسي

 يغبنيو «رارقلا راد ىلإ هتمه عفترت ىتح «راقتحالاو ضغلا نيعب اهلهأ ىلإو
 ذإ «هتايلجت نم اًئيش رغصي الو «هتاعونصم نم اًئيش رقحي الأ ىلاعت قحلا ديرمل

 ءاهقح ةردقلاو اهقح ةمكحلا يطعيف ...ريبكلا يلعلا تايلجت الإ دوجولا يف ام

 ."'”« اهنولب ةدحاو لك عم نولتيو
 كرتيو «ةيلكلاب ايندلا نع فزعي نأ هيلع بجيف :هصخي مكح هل :كلاسلاو

 ببستلاو ةيويندلا لامعألا نأ كلذو ءاهبارخ يف ىعسي نأ هيلع لب ءاهترامع

 لك نم هبلق غرف اذإ الإ ةديقعلا هذه لاني الف «ةدحولا ةدهاشم قئاوع ربكأ يه

 عم فقو اذإف «لكلا نع جورخلا ديري ديرملا ١ :هويلع نبا لاق ءاهيف ببست

 هذيملت رمأ خياشملا ضعب نأ انغلب دقو ...هّللا نع هل اًعطاق نوكيف ضعبلا

 اًدئاز اًئيش كرتي ملو «كلمي ام لك نع ديرملا كلذ جرخف سحلا نع جورخلاب

 نع هخيش لأسف «حتفلا هيلع رذعتف «هبوث عيقرتل اهكرت «ةربإ الإ ةروعلا رتس نع
 اهعزنف «هبر نع هبجحت ديرملل تيقب اذإ ةربإ : خيشلا هل لاقف «عناملا ببسلا
 .©7« هنيح نم هيلع حتفف ءديرملا

 قئالعلا فذح هلام سأر لعجي نأ ديرملا نأش نم » :ينارعشلا لاقو

 يبرعلا لاقو 2" حلفي نأ لقف ةيويند ةقالع هل ناك نم نإف «ةيويندلا

 رارفلاو ءايندلا نم رارفلا يف :لئاسم عبرأ يف رصحني درجتلاو ) : يواقردلا

 .,؟99 -89؟/؟:ديدملا رحبلا )١(

 115١. :ص ةيسودقلا حنملا (؟)

 .50 /١:ةيسدقلا راونألا (*)
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 لب سانلاك درجتملا هب أبعي الف «نطبلا لامهإو ءدسجلا لامهإو «سانلا نم

 ءعوجلا ةيالولا ناكرأ نم رباكألا دع» :ينانبلا هللا حتف لاقو "0 هلمهي

 ."!( اًمومع اهريغو ءاصوصخ ةينطبلا تاوهشلاب ءانتعالا مدعو

 برشلاو لكألل اوجاتحا ايندلا نع درجتلاو فوزعلا اذه اوررق املو

 نيب للذتلاو «قاوسألاو تاقرطلاو دجاسملا يف سانلا لاؤس مهعابتأل اوعرشف

 لاق :ديرملا لامك نم كلذ اودعو هب نوشاتعي الام اودجي ىتح مهيديأ

 نم اًريقف موي لك جرخي هنأ يناروكلا يمجعلا فسوي ةقيرط نم » :ينارعشلا
 كلذ ءارقفلا توق نوكي وه هب ىتأ امهمف «راهنلا رخآ ىلإ سانلا لأسي ءةيوازلا

 هيديرم رمأي نأ يبونرشلا دمحم ةقيرط نم ناك » :اًضيأ لاقو 7( راهنلا

 .( 7( اًمئاد باوبألا ىلع ةتاحشلاب

 كلذ نإف ةيفوصلا تايكولسلا هذهب عمتجم لك دارفأ مزتلا ولو :تلق

 ءرقفلا همعيو «ةلاطبلا هيف عيشتو «هنارمع راهنيو فعضي فوس عمتجملا

 .مهريغ ىلع ةلاع هعابتأ نوكيو

 هدجن اهتاذلمو ايندلا نع لازعناو درجت نم قبس ام لكف :فراعلا امأ

 ةفرعملا ةجردل لصو نمف «ةيفوصلا نم نيفراعلا نع مالكلا دنع يفتخي

 يف اًفرسم اًينغ هدجت دقف «ءيش يأ هنع رضحي الو «ءيش لك هل زوجيف لامكلاو

 ةدحو ةديقعل ةعبات ةلوقملا هذهو «هتاذلم عيمجو هبكرمو هبرشو هلكأو هانغ

 ينعي كلذ نإف هللا وه هاري ام لك حبصأو ةدحولا ىلإ لصو نم لكف .دوجولا

 ) )1١:صص ةيدهلا روشب 8١.

 نم اهيف هللا هحابأ اممو ايندلا نم مهريفنت يف رظناو )7١(« ص ةيئابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (؟)
 .(175-64) ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :ذالملا

 .56 /7 :ىربكلا تاقيطلا (*)

 .175/7:قباسلا مجرملا (4)



 21144 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ريقفلاف «هريغ ال هللا يهو ةدحاو تاذ وه هتاعونتو هلاكشأ لكب نوكلا اذه نأ

 رمأ لكو «يطعملاو لئاسلاو «لهاجلاو ملاعلاو ءزجاعلاو يوقلاو «ىينغلاو

 لهأ نأ اوعدا كلذلو «ةعونتملا ىلاعت هللا تافصل تايلجتو رهاظم يه هدضو

 هللا تايلجت نم تايلجت يه امنإ للذتلاو لوستلاو لسكلاو زجعلاو لهجلا

 ىلع تلخد » :يسرملا سابعلا وبأ لاق «هتافص رهاظم نم رهظمو «ةعونتملا

 ابأ اي : يل لاقف «نشخلا سبلأو نشخلا لكآ نأ يسفن يفو يلذاشلا نسحلا يبأ

 ."370( تئش فيك نكو هّللا فرعا سابعلا
 يف اوركذ دقف «فرسلاو فرتلا لهأ نم ناك نم مهئايلوأ نم اودع كلذلو

 ةقينألا «ةليمجلا باوثألا سبلي هنأ » :يلذاشلا يفنحلا نيدلا سمش ةمجرت

 , 7( نامثألا ةيلاغلا

 «سانلا لاؤسو للذتلا ةلأسم فراعلاو كلاسلا نيب هب نوقرفي اممو

 - يلذاشلل شيشم نبا لوقك سانلا نيب هسفن لذي الف «كلذ نم عونمم كلاسلاف

 "26 مهرش نم برهت نأ نم رثكأ سانلا ريخ نم برها » : -كولسلا ةلحرم يف
 0 نام رح قلخلا نم ءاطعلا )» : ِهَّللا ءاطع نبا لاقو

 ىري ال هنأل «ءاش ىتم هسفن لذيو «ءاش ام لأسيو ءاش ام ذخأيف فراعلا امأو

 نم خيشلا هركذ ام » :ةبيجع نبا لاق ءهَّللا نم الإ ذخأي الو هَّللا الإ مهمعزب

 دابعلاو داهزلا رابتعاب وأ نيرئاسلا رابتعاب وه امنإ اًنامرح قلخلا نم ءاطعلا نوك

 دوهش نع مهبيغو قحلا مهالوت دقف هللا عم نونكمتملا للا ىلإ نولصاولا امأو
 دوجولا يف نوري الو هّللاب نوعفديو هَّللا نم نوذخأي ِهّللاب نوفرصتي مهف قلخلا

 5١١6. :ص ننملا فئاطل (0)

 .585 :ص ةرهازلا بكاوكلا (؟)
 .187 :ص ممهلا ظاقيإ (9)

 .181 :ص ممهلا ظاقيإ (4)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا 201444

 ."7( ةتبلا قلخلا نوري الو هَّللا نم الإ ءاطعلا نوري الف ...هّللا الإ

 : ةيعرشلا طباوضلا قفو قوقحلا ذخأو هللا ليبس يف داهجلا كرت :اّيناث

 اهيلع رجألاو ءانثلاو حدملا قحتست يتلا دماحملا نم نأ ةيفوصلا تربتعا

 نسحيو هَّلل هرمأ دبعلا ملسي لب «نيدتعملاو نيدسفملاو نيملاظلا ةمواقم مدع

 نيملسملا نأ ةقيقحلا ىلع لاعفألا هذه ةلعو «لكوتلا ةمق يه هذهو مهل
 ال فراعلاو «هَّلل تايلجتو رهاظم مهلك نيدسفملاو نيحلصملاو «نيرفاكلاو

 : !هبر ىلع ضرتعي
 ريغل اًلعف دهشي ال نأ هتفرعم هل تضتقا دق فراعلا ذإ » : ِهَّللا ءاطع نبا لاق

 لاقو :'"'؟مهيف الاعف هللا ىري نم قلخلا نم رصتتي فيكف «هفورعم
 ."”( هنم رفي فيك ءيش لك عم ىلاعت هللا نأ دهش نم ١ :ينارعشلا

 ىلإ ناسحإلاو .مهملظ نمع وفعلا :ةيفوصلا بهذم » : ةبيجع نبا لاقو

 قلخلا نآل مّللا اضر كلذب مهدصقمو «دابعلل ةمحر مهنأل ؛مهيلإ ءاسأ نم

 .(476 هلايعل مهعفنأ هللا ىلإ قلخلا بحأو هللا لايع

 مامأ نيملسملا مئازه بابسأ ربكأ نم ةديقعلا هذه نأ ةيميت نبا نيب دقو

 نأ نظأ تنك ام اًريثكو » : -ةدحولا لهأ ةيفوصلا نع اًثدحتم - لاقف راتتلا

 ."”« مالسإلا ةعيرش ساردناو «راتتلا روهظ بابسأ ربكأ ءالؤه لثم روهظ

 : رطفلاو لوقعلا داسفإ : اًملاث

 لعجتو «ةميلسلا ةرطفلاو لقعلل ةضقانمو ةمداصم دوجولا ةدحو ةديقع نإ

 .188 :ص ممهلا ظاقيإ ()

 ./4 :ص نئملا فئاطل (0)

 1١//١181. :ةينسلا راونألا (9)

 .؟١5ا//6 :ديدملا رحبلا (5)

 .475 /؟ ىواتفلا عومجم (5)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةريحلاو كشلا يف عقيف ءاهتياهن فرعي ال ةدساف تالايخ يف هيتيو طبختي دبعلا

 لاق «ءفرعالو نيد هقفاوي ال «مهنع اًدرفنم اًذاش قلخلا نيب نوكيو «بذبذتلاو

 لهأ نيد فالخو .مهلك نيلسرملا نيد فالخ اذه نأ مولعمو » :ةيميت نبا

 رطف ام فالخو ءاضيأ نيكرشملا نيد فالخو لب ءاهلك للملاو ء«مهلك باتكلا

 .داسفلا ةياغ يف وهو مهسوفن يف هنودجيو مهبولقب هنولقعي امم هدابع هيلع هللا
 .'"''0 نيملاعلا برل دوحجلاو «ةطسفسلاو «ضقانتلاو

 : عضاخ ليلذ ليج جارخإ : اًعبار

 نم ديرملا هلعفي ام لكف «خيشلا يدي نيب ديرملا لذ اوغوس ةديقعلا هذهبو

 عمجلا ةرضحب هبايغل «خيشلل ال هلل هلعفي امنإ هخيش دنع عوضخلاو لذلا رهاظم

 ام » : ةبيجع نبا لاق ءهلل كلذ نأ ىوعدب هل دجسي دق كلذ ىلعو «قرفلا نع.

 بارتلاو مهلجرأ نولّبقُي ىتح كلذ يف نوغلابيو ؛مهخايشأ نومظعي ءارقفلا لاز
 اوتكس كلذ اولعف خايشألا مهآر اذإف «مهتمدخ يف نودهتجيو «مهيديأ نيب

 «ةرضحلا ىلإ مهنودشري مهنكل...مهحتف ببسو مهحبر وه كلذ نأل «مهنع

 ال هلل وه امنإ مهسأر طحو مهميظعت نوكيف ؛ةطساولا دوهش نع مهونفي ىتح
 ال :لوقي انخيش ناكو «نيبرقم هللاب ءاملع «نيينابر نونوكي ذئنيحو «هريغل

 ىتح ءائسح ةيؤر نع اونفاو ءانيف اوفرعا نكلو .مكخيش ينأ ىلع ينوروزت

 ."”«انبر هلل وه امنإ ميظعتلا نوكي
 :رييدتلا طاقسإب دوجولا ةدحو ةقالع :اًيناث

 نإف «ريبدتلا طاقسإب لوقلا :ةديقعلا ىلع دوجولا ةدحو راثآ رطخأ نم

 ام ةيربجلا لوق يف نأ اودجو ''”ردقلا يف سانلا لاوقأ ىلإ اورظن امل ةيلذاشلا

 .766 /7 : ىواتفلا عومجم )1١(

 .8ا/١/4 :ديدملا رحبلا (0)



 «دقنو ضرع  ةيلئاشلا 0
 لمعلا ةبسنو «هتردقو دبعلا ةدارإل راكنإ نم «دوجولا ةدحو يف مهتديقع قفاوي

 سيلف «زاجملا هجو ىلع الإ دبعلا ىلإ لعفلا ةبسن حصت ال هنأو «هدحو هللا ىلإ
 :اولاقو «2"'هل اورصتناو «مهبهذم اونبتف هللا لعف لكلا لب «ةدارإ الو ةوق هل

 سيلف هللا الإ لعاف ال هنأ عم قفاوتي هللا الإ نوكلا يف دوجوم ال هنأ داقتعا نإ

 مهدنع يه نيقولخملا تاوذ نم ىري امو «لعف هنم ردصي ىتح دحأ هعم

 ةرداصلا لاعفألاو «ىويسو قلخ هنأ مهولا مكحي هللا تاذل رهاظمو تانيعت

 : كلذ يف مهلاوقأ ضعب هذهو «ةقيقحلا ىلع هَّللا لاعفأ يه اهنع

 نم ريبدت هعمو هّللا ىلإ يلولا لصي نل» :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق
 اودهاش » :غابدلا زيزعلا دبع لاقو «''" هتارايتخا نم رايتخاو «هتاريبدت

 فورظ مه امنإو «مه ال اهل لعافلا وه هنأو «ىلاعت هل ةقولخم اهلك مهلاعفأ

 ." « ءاشي فيك اهكرحي ىلاعت وهو ؛ةعوضوم مارجأو

 يف ريبدتلا طاقسإو دوجولا ةدحو نيب ةقيثولا ةلصلا هللا ءاطع نبا نيبو

 :هل ةديصق

 داشرلا ىلإ ليبسلا تمر اذإ دارملا نايسن كنم يدارم

 دامتعا لبح اكسام حبصتو هارت الف دوجولا عدت نأو

 *”يدارفناب دهشي تسلأ مويو ميدق يردت ول كيف يدوو

 ةدحوب لوقلا وهو ةصاخلا ةصاخ ديحوت ىلإ لصو نم نأ ةبيجع نبا نيبو
 يف لعاف ال لب هللا نم هلك دبعلا لعف نأ» :دقتعي كلذ دنع هنإف دوجولا

 ةيلذاشلا ةديقع ضرع يف سماخلا ثحبملا يف ةيربجلا لوقل ةيلذاشلا ةقيرطلا ةقفاوم رظنا )١(

 .ردقلا باب يف

 .الا/ :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا (0)

 .777: ص زيرباإلا (0

 .45 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا (0)



 20440 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 دق اهنأل «سانلا بلاغ اهيلع علطي ال ةقيقحلا هذه نأ معز مث ''"« هاوس دوجولا

 يف رايتخالا نم [دبعلا يأ]هل لعج ام ١ :وهو مهنع اهافخأ ماسلطب تبجح

 بسكلاب ىمسملا وهو ...كرت ءاش نإو لعف ءاش نإ راتخم هنأ مهوتف ءرهاظلا

 هَّللا الإ لعاف ال رمألا ةقيقح يفو ...ةيفوصلا دنع ةمكحلابو «ةنسلا لهأ دنع

 :اًضيأ لاقو «"”(هدبع نع هّللا هافخأ ةيهولألا رارسأ نم رس اذه نكل

 ينطابلا ربجلل رظن نمف «رايتخالا بلاق يف نكل ءروبجم دبعلا نأ قيقحتلاف ١
 ."70 ةعيرش هامس رايتخالا بلاقل رظن نمو «ةقيقح هامس

 ةروس] #«5ٌلَمع ُهَّنأ كريَض#» :ىلاعت هلوق اًرسفم صاوخلا يلع لاقو

 نمحرلا دبع لاقو 0 !« ةقيقح لماعلا وه هنأل مكلمع ىري هَّللا » 1٠١68[: :ةبوتلا

 هللا يدي نيب املس سفنلا ءاقلإ وه ىلاعت هللا ىلإ دصقلا قيرطلا ١ :يسافلا

 قيرط ىنبم وهو «هيلع يرجي اميف ةعزانم الو ءهعم ريبدت ريغ نم ىلاعت
 (00 بعل بحاص هيلع ماح يذلا وه ىنعملا اذهو «ةيدوبعلا طانمو «ةيفوصلا

 ( هباتك هنمضو 00

 ىلع لعفلا نأل هَّلل ةعيطم اهلك تانئاكلا نأ كلذل اًعبت ةيلذاشلا تدقتعاو

 يلع لاق :ةقيقح هلعف لكلا نأل ىلاعت هّلل ةبوبحم يهف «ىلاعت هللا لعف ةقيقحلا

 «قح اهلكف «بلقنت ال قئاقحلاو «هتبترم ىلع تباثلا دوجولا وه ىحلا » :افو
 .©( قح وه لطابلا ىتح

 ) )1١ص ةيبيجععلا رهاوجلا نمض بابلألا بل رس نع باقئلا فشك : ///١17.

 ص ةيبيجعلا رهاوجلا نمض بابلألا بل رس نع باقنلا فشك (؟) : /ا/١19.

 ) )9.7؟ا/:ص ةيهلالا تاحوتفلا

 .١5487/1١:ىربكلا تاقبطلا (:)

 .ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا :هباتك يف هللا ءاطع نبا دصقي (5)

 .5:ص يلذاشلل ربلا بزح ىلع يسافلا نمحرلا دبع حرش (5)
 .08/7 :ىربكلا تاقبطلا (0)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا 20441

 اضرلا :وهو ءدوجولا يف عقي ام لكب اضرلا اضيأ ةديقعلا هذه ىلع اوبترو

 ةيصعم وأ ةعاط وأ «رش وأ ريخ نم فراعلل لصحي رمأ لكف «تقولا مكحب

 هسفنل هَّللا هراتخا لاح اذه نأل هريغي الو هب ىضري نأ فراعلا ىلع بجيف

 ةريخلا نإف «هيف هللا كماقأ لاح نم رارفلاو كايإ ١ :صاوخلا ىلع لاق «هسفنب
 حتف اذإ ىلاعت هّللا نإ » : غابدلا زيزعلا دبع لاقو «''"« كل ىلاعت هللا هراتخا اميف 00 0 ا ا "40 ١ 00 ا ل

 هنأل .ءاهنع لقتني الو هتلاح ىلع ىقبيف «ةمومذملا فرحلا نم اهريغو ةرارجك

 كلذ لبق ناكو هيلع حتف الجر فرعأو لاق ...يصاعملا نم هوحنو رمخلا برش

 ."”« اهنع لقتني ملو حتفلا دعب هتلاح ىلع يقبف ءالابط

 ةدابعب موقي الف «هلاحب هللا ملعب ءافتكا اًئيش هَّللا لأسي الأ اًضيأ هيلع اوبترو

 هالوم ىلإ هتجاح عفري نأ فراعلا ايحتسا امبر » : هللا ءاطع نبا لاق !!ءاعدلا

 برقتلا نم غلب يذلا وه فراعلا » :ةبيجع نبا لاقو "76 هتئيشمب ءافتكا

 مل ثيحب «ةيريغلاو ةينيألا هنع تلازو «ةيلكلاب هسفن نع قحتما يح برقلاو

 ايحتسا ةيدوبع لأسي نأ دارأ اذإف «رارق ةالوم ريغ عم الو «رابخإ هسفن نع هل قبي

 .217( هتيدحأل اًقيقحتو ( هتكئيسمب ءامتكا «هأوس هعم تبثي نأ هالوم نم

 وه كلذ لك نأو ءرشو ريخ نم هنولعفي ام لك يف دابعلا ريبدت اوطقسأ املو

 تاروظحملا نوبكتريو تامرحملا نولعفي مهتلعج ةقيقحلا ىلع ىلاعت هللا لعف

 )١( :ىريكلا تاقبطلا 7/7 ١05.

 ١47. :ص ةيدهلا روشب :رظناو 2770 :ص زيرباإلا ()

 .570 :ص ممهلا ظاقيإ (9)
 .570 :ص ممهلا ظاقيإ ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ام لعفي هللا نأو هللا وه لكلا نأ ىلع ءانب ءايح نودب قلخلا مامأ تامرحملا

 نم يلذاشلا ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا باتك هاوح ام كلذ دهاوش نمو «ءاشي

 لمكأ نم مهنأ اًربتعم ةقسفلاو نيناجملاو هلبلا نم ريثك نع اهقاس تاياكح

 اذإ ناكو ''”اطخلا تانب ناخ يف ميقي ناك نم مهنمف :ةدحولا مهدوهشل ءايلوألا

 ىتح «ىل اهسأر كسمأ :هل لوقيو ؛هرامح ىلع نم هلزني هريغ وأ دلب خيش ىأر

 .''”ةوطخ يشمي عيطتسي ال ءضرألا يف رمست ةدلبلا خيش ىبأ نإف ءاهيف لعفأ

 ديبعلا ىوهي ناك نم مهنمو «''”ًنايرع ربنملا ىلع بطخي ناك نم مهنمو
 ىلإ تفتلي الو .هتدعقم ىلع سسح اًدرمأ وأ ةأرما ىأر اذإ ناكو ءدوسلا

 سانلا 0(

 لك نأو «تقولا مكحل مهمالستسا ىوعد ىلع لدت يتلا ةلثمألا ضعب هذه

 لعف لكف «بحيو ديري هريغ دجوم ال ذإ «هبوبحمو هّللا دارم وهف هنولعفي ام

 يف الإ تاركنمو تامرحم دجوت ال كلذلو «هل بوبحم وهف ضرألا هجو ىلع
 دوجولا ةدحوب لوقلا » :كرابم يكز لاق «ةينثتلاو قرفلا لهأ نيبوجحملا رظن

 لوقلا اذه مكبار نإف «قالخألا ملاع يف رطخ وهو «ةيفوص ةحطش الإ سيل

 فيلاكتلا مهنع تطقس نيذلا نم بلغألا يف مهف «ةيفوصلا لاوحأ اولمأتف

 ."70 لالحنالاو ككفتلا شيع اوشاعو

 .تاسموملا عامتجاو ةراعدلا تيب هب نودصقي (1)

 .راصتخاب .484 : ص ىربكلا تاقبطلا (؟)

 .راصتخاب 474 : ص ىربكلا تاقبطلا (9)

 .راصتخاب .454 : ص ىربكلا تاقبطلا (5)

 147/١-187. :قالخألاو بدألا يف يمالسإلا فوصتلا (5)



 ّئىَرج» و ىبح
 ىس سيم وزد» نيه سك

 احين حتي ت11.

 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 :دوجولا ةدحو ةديفع دقن :عيارلا بلطملا

 ةعيرشلا ءاملع نأ نايب نم دب ال دوجولا ةدحو يف ةنسلا لهأ يأر نايب لبق

 امك بهذملا اذه ةقيقح ةفرعم نع نيبوجحملاو جذسلاو ماوعلا نم اونوكي مل
 نبا ضرع نم كلذ ىلع لدأ امو «هب ةريبك ةيارد ىلع اوناك لب «ةيفوصلا لوقي

 داحلالا لهأ لوق » :هلوق يف هب هتريصب ىلع لدي يذلاو ءمهبهذمل ميقلا

 .«قولخم ثداح دوجوو قلاخ ميدق دوجو مث ام هنأو ءدوجولا ةدحوب نيلئاقلا

 سيلف «ملاعلا اذه دوجو ةقيقح وهو «.هللا دوجو نيع وه ملاعلا اذه دوجو لب

 دياع الو .موحرمو محار الو .كولممو كلام الو ءدبعو بر موقلا دنع

 معنم الو معنم الو .يدهم الو داه الو «هب ناعتسمو نيعتسم الو ءدوبعمو

 كلاملاو «هتقيقحو دبعلا سفن وه برلا لب «هيلع بوضغمو نابضغ الو ؛هيلع

 امنإو ءدوبعملا سفن وه دباعلاو «موحرملا نيع وه محارلاو ,كولمملا نيع وه

 ةروص يف ةرات رهظتف ءاهتايلجتو تاذلا رهاظم بسحب يرابتعا رمأ رياغتلا

 ةروص يف ترهظ امك دبع ةروص يفو نوعرف ةروص يف ترهظ امك «دوبعم
 نيع نم لكلاو «ءاملعلاو لسرلاو ءايبنألا ةروص يف امك داه ةروص يفو ء«ديبعلا

 ةقيقح يه هتينإ وأ هدوجوو دباعلا ةقيقحف ؛ةدحاولا نيعلا وه لب ءةدحاو

 .''"« هتينإو هدوجوو دوبعملا

 ةياغ وه ءانفلا نأ دوجولا ةدحوب نولئاقلا داحتالا لهأ معز » :اًضيأ لاقو

 يف الو دوهشلا يف ال «ةتبلأ دوجو ىوسلل تبثي الف «ىوسلا دوجو نع ءانفلا

 عيمج دوجو نأ ذئنيح ملعيف «دوجولا ةدحو دوهشب ققحتي لب «نايعلا

 ء.دحاو دوجوملا لب «نادوجو مث امف «قحلا دوجو نيع وه تادوجوملا

 .ل؟ ١/ :نيكلاسلا جرادم )١(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 امع ىنفيف «لايخو مهو وه لب «هل ةقيقح ال امع ىنفي نأ مهدنع ءانفلا ةقيقحو

 اذهو ءهدوجو يف هاوس ام لك دوجو ءانف دهشيف ءهل دوجو ال هسفن يف ناف وه

 ىوسلا امنإو ءريغ الو ىوس موقلا دنع سيل ةقيقحلا يفف الإو «ضحم ريبعت

 ."' نوموحي هيلعو نوندندي ءانفلا اذه لوحف «لايخلاو مهولا يف ريغلاو

 رطفلاو لوقعلل هتفلاخمو هتفاهتو بهذملا اذه نالطب ةنسلا ءاملع نيب دقو

 : يلي اميف كلذ نايبو ةيعرشلا صوصنلل هتفلاخمو ةميلسلا

 غوسم يأ دوجو مدعو ءاهباحصأ لالض ةدشو دوجولا ةدحو ةروطخ ١-

 :مهلوقل
 ال غوسم يأ اهل سيلو ءاكرشو اًرفك ضرألا تالوقم دشأ نم ةلوقملا هذه

 «لاضلا ركفلا اذه ةبراحم حصان لك ىلع بجاولا ناكف ءاًعرش الو القع

 لب .«مهل جراخملا سامتلا الو «مهب نظلا ناسحإ مدعو ءهلهأ ىلع راكنإلاو

 عفرو «مهيلع درلا يف بتكلا فيلأتو «مهرجزو «مهنم ريذحتلاو راكن الا بجي

 :-دوجولا ةدحو ةلوقم نع- ةيميت نبا لاق «مهعدرل ناطلسلا ىلإ مهرمأ

 اذه راكنإ نإف ءاهراكنإ بجاولاو ...لطابلا مظعأ نم اهلاثمأو تالاقملا هذهف

 «ىراصنلاو دوهيلا نيد راكنإ نم ىلوأ نيملسملا نم ريثك يف يراسلا ركنملا

 دوهيلا لاوقأ نم رش ءالؤه لاوقأو اميسال «ءنوملسملا هب لضي ال يذلا

 رمأ نيذلا «نيقفانملا نم ناك اهدقتعاو اهانعم فرع نمو «نوعرفو ىراصنلاو

 ةروس] # ع ظْلْغَأَو َنيِقِفمْلَاو راتحلا دهتج## :ىلاعت هلوقب مهداهجب هللا

 يف ناكو «باتكلا لهأ رافك نم ارش هبحاص ناك مظع اذإ قافنلاو 017 :ةبوتلا

 .رانلا نم لفسألا كردلا

 ىنعم ةغللا يف لمتحي اهضعب نأ ردق ولو «غئاس هجو تاللاقملا هذهل سيلو
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 فرع دق ءالؤهو ءاهبحاص دوصقم فرعي مل اذإ اهيلع لمحي امنإف احيحص
 بتك كلذ يف مهلو «ةضفارلاو ىراصنلاو دوهيلا نيد فرع امك «مهدوصقم

 مهدوصقم ملع دقو ءاضعب هضعب رسفي مالكو «ةفلؤم راعشأو «ةفنصم

 اهانعم نايب بجيو «هيلإ تفلي ال لهاج الإ كلذ يف عزاني الف «؛ةرورضلاب

 نأ وأ اهب نظلا نسحي نأ هيلع فيخو ءاهب نظلا نسحأ نمل اهازغم فشكو

 الو اهنولكأي يتلا مومسلا ررض نم مظعأ نيملسملا ىلع اهررض نإف «لضي
 مهنأ نوفرعي ال نيذلا «ةنوخلاو قاّرّسلا ررض نم مظعأو «مومس اهنأ نوفرعي
 نأو هللا ءايلوأ نم ءالؤه نظ نمع تعمسو تيأر دقو ...ةنوخو قارس

 ,مهيصحأ ال ام نيدلاو ريخلا لهأ نم وه نم نيققحملا نيفراعلا مالك مهم الك

 ال امب نمؤي ناك نم مهنمو «مهنم راصو همهفو مهداحلإ يف لخد نم مهنمف

 فئاوطلا حلصأ مه ءالؤهو ءتالوهجملاب قدصيو «مهفي ال ام مظعيو «ملعي

 هللا ءادعأ مهنأ ملعي الو ءهلوسرو هللا ءادعأ مظعي نم ةلزنمب مهو «نيلاضلا

 ىلوأو ناميإلا لهأ نم مهنأ اناظ ,باتكلا لهأو نيكرشملا ىلاويو «هلوسرو

 ىلع رشلا نم مهل نيمظعملا لاهجلا ءالؤه ببسب لخد دقو «.بابلألا
 .7( هيملاعلا بر الإ هيصحي ال ام «نيملسملا

 :ةثالثلا ديحوتلا عاونأل ضقانم ربكأ رفك دوجولا ةدحو -؟

 ماسقأل اهتضراعم ىدمو ءدوجولا ةدحو ةديقع رفك ىدم قبس امم نييبت

 لكل تدقع دقو «تافصلاو ءامسألاو «ةيهولألاو «ةيبوبرلا : ةثالثلا ديحوتلا

 .راركتلل ةجاح الف «مهيلع تددرو هتفلاخمو مهمالك تدروأو اًبلطم مسق

 :دوجولا ةدحو نالطب ىلع ةلدألا -"*

 داكت الف «ةرورضلاب نيدلا نم نالطبلا مولعم دوجولا ةدحو بهذم نإ

 .69-851/؟:ىواتفلا عومجم )١(



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةلدألا عيمجو «دوجولا ةدحو ةفارخ ىلع درلا نم ىلاعت هَّللا باتك نم ةيآ ولخت
 ةديقعل ةلطبم ةلدأ يه تافصلاو ءامسألاو ةيهولألاو ةيبوبرلا ديحوت تبثت يتلا

 ةنسلا لهأ لوقو ديحوتلا ثحبم يف اليصفت هلك كلذ ضرع قبس دقو «ةدحولا
 .مهتلدأ ركذو هتابثإ يف

 ةدحوب لوقلا ىلع ةبترتملا ةلطابلا مزاوللا ضعب ةنسلا ءاملع ركذ دقو

 ىلع ةيترتملا ةلطابلا مزاوللا ةرثك ةدحولاب لوقلا نالطب نيبي امم نإف ءدوجولا
 ةيميت نبا نيب دقو «ةلوقملا كلت داسف يف فاك اهنم مزال لكو ؛ةدحولاب لوقلا

 :هلوق يف مزاوللا كلت

 قلخ نيدوجوم نوتبثي ال ,قلاخلا دوجو وه قولخملا دوجو نإ :نولوقيو
 .قلاخلا وه قولخملاو «قولخملا وه قلاخلا :نولوقي لب ءرخآلا امهدحأ

 ائيش اودبع ام مانصألا داّبع نإو هللا دوجو وه مانصألا دوجو نإ :نولوقيو

 .هّللا الإ

 تافص نم قولخملا هب فصوي ام عيمجب فصوي قحلا نإ :نولوقيو
 .مذلاو صقتلا

 نوراه ىلع ركنأ ىسوم نإو هللا الإ اودبع ام لجعلا داّبع نإ :نولوقيو

 نم -مهمعزب - ناك ىسوم نإو «لجعلا ةدابع مهيلع ركنأ نوراه نوكل

 نوعرف نأو «ءيش لك نيع هنوري لب «ءيش لك يف قحلا نوري نيذلا نيفراعلا

 نيع وه لب «[74 :تاعزانلا ةروس] «لمألا ْمَدَر انأ َلاقثإ» :هلوق يف اًقداص ناك

 نإ :مهيققحم مظعأ لوقيو ءصوصفلا بحاص هلوقي امم كلذ وحنو «قحلا

 يف الإ ديحوتلا سيلو «دبعلاو برلا نيب قرف هنأل ؛كرش هلك نآرقلا
 | .00« انم الك
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 :؟7ةدحولا بهذم ىلع اًضيأ ةنسلا لهأ دودر نمو

 ريف يي رو سس ل سم ا يو لسا سا وحب و رك اس ص ل 1 -
 ةروس] #4 نم روُفكل نسال ْنِإ اءزج يِداَبِع ْنِم مل أولعجو #9 : ىلاعت هلوق - ١

 نم اًءزج تاقولخملا نم اًدحأ لعج نم ىلع درلا ىف صن ةيآلاف ١6[(« :فرخزلا

 .العو لج هّللا

 67 َنوُرَصَحُمل مين هند تمل َدَتلو اب وسل نيبو مني الَمَجَو» : ىلاعت هلوقو -؟
. - 

 ىلع درلا يف صن ةيآلاو 104-104[2:تافاصلا ةروس] *توُفِصَي مَع هلأ َنحَبَس هيب هس اس وو

 نم !ًءزج تانئاكلا نم مهريغو نجلا نأب نولوقي مهنإف ةدحولا ةلوقم باحصأ

 ىلإ تاذلا ضعب بسن هنأل ؛هنم ىوقأ وه ام بسنلا اذه دعب سيلو «ىلاعت هللا

 مهنأب اهباحصأل دعوتو «ةلوقملا هذه نم هّلل هيزنتو در اهيف ةيآلاو «تاذلا
 .هوبكترا ريطخ رمأ ىلع نوبساحمو «نورضحم

 20 و ري ول حمص سمر
 «[9:ميرم ةروس] «اًعْيَش كلت زّلو لبق نم كلتفلَخ دقو# :ىلاعت هلوقو -* 5 اب

 «[77:ميرم ةروس] ايس كي ْرَلَو ُلَبُه نم ُهَنَقَلَح نأ ُنَنِإلا ٌركْذي الَوأ# :هلوقو

 «ءيش ال نم ناسنالا قلخ هناحبس هَّللا نأ يف : حوضولا لك ناتحضاو ناتيآلاف

 ءدجوي نأ لبق ائيش ناسنإلا ناكل ةعقاو دوجولا ةدحو تناك ولو .مدعلا نم

 .مدعلا نم «ءيش ال نم قلخ ناسنإلا نوكف «هدوجو دعب ءيش نآلا وه امك

 مويقلا يحلا هنإ ءامدع سيل ىلاعت هَّللا نأل ؛اليصفتو ةلمج دوجولا ةدحو يفني

 .روصملا ئرابلا قلاخلا

 وي ّلِهَأ امو رحل حلو مَدَأَو هيلا ْمُكحِلع مَ اَمئإاط : ىلاعت هلوقو - 4
 ةروسا 4(ُمسحت ٌدوُنَع هَل نإ ُهْلَع مْ لف اع و غيب رع ٌرلطْسأ ِنَمَه ل ري
 نم مهو ءمانصألاو ناثوألل هب لهأ امنإ هللا ريغل هب لهأ يذلاو «[17 :ةرقبلا

 .هّللا نم اءزج اونوكي نأ ةحارص تفتناف هَّللا ريغ مهنأ رقت ةيآلاو «تانئاكلا

 .فرصتب ”17١7-١١/ ص ءمساقلا فؤرلا دبع ذاتسألل فوصتلا ةقيقح نع فشكلا :رظنا ()



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 «قلاخلا ريغ قولخملا نأ ررقت ميكحلا باتكلا يف تايآلا تارشعو -ه

 : اهنم

 يمس ٌوُه ُهَّنأَو امْنَن الو اَرَص مُكحَل ُكِلََي اك اَم هلأ ٍبوُد نم توُدْبمَأ لم

 «هنود نم هللا اهلعج تانئاكلا نم يهرو مانصألاف «[ا/":ةدئاملا ةروس] * يلم

 .وه يه الو «هنم ءزجب تسيل اذإ يهف ء«هنم نوكت نأ ىفنو

 نم تناك اهريغو مانصأ نم هنودبعي اوناك ام نأ يف اًدج ةريثك تايآلاو

 : هنود

 هلآ نوذ ني مُكحَل امو ِءاَمَّسلا يف الو ٍضرَأْلا ىف ريجفمب رشنأ امو# : ىلاعت لاق هع 1-7 5 2 .٠
 مركرت <اعءل 2ع م #4 ممر 6 9 5 ”ه برم يبس

 مُهلَعَل َهَهِلاَ هللا نود نم اوذخاو» :لاقو ([١7:ىروشلا ةروس] # ٍريِصن الو ّيِلَو تم

 لا نود َهَهِلاَ كنب :لاقو ء[74:سي ةروس] «َنوُرَصْني

 تسيل يهف هَّللا ريغ تناك اذإو هللا ريغ اهنأ ررقت تايآلاف 41[0:تاناصلا

 .قلاخلا ريغ قولخملاو هللا ريغ قلخلاف ءهنم ءزجب

 هللا نم اءزج تاقولخملا تناكو «نورتفي امك حلا وه قلخلا ناك ول -5

 : ىنسحلا ءامسألل ىنعم يأ يقب امل «ةفلتخملا لاكشألا هذهب تنيعت هناحبس

 :اهلك ينعت يتلا «(ضرألاو تاوامسلا عيدب ءرطافلا «ئرابلا «قلاخلا)

 .مدعلا نم داجيإلا
 نسفإْلا نإ #» : ىلاعت هلوق نالطب مزلل ةحيحص ةدحولا ةديقع تناك ول -ا

 حبر يف ناسنإلا ناكلو ءهّللا نم اءزج ناسنإلا نأل 7[0 :رصعلا ةروس] #ِرَسْخ ىتَ

 مأ ربصلاو قحلاب ىصاوتو «لمعي مل مأ احلاص لمعو «نمؤي مل مأ نمآ ءاوس
 ىلع لدف «ةيآلا صنل فلاخم هنأل لطاب اذهو هَّللا نم ءزج هنأل ؛ صاوتي مل
 .هللا نم ءزجب سيل ناسناإلا نأ

 لثم .ىلاعت ِهَّلل اًمتش تايآلا نم ريثك تناكل .ةدحولا ةديقعب ملس ول -6
 ه راو دع ظيرة روسو ص 4ع ظر ار عم مع عي ع نعل ع 3-5 1 مس 6

 ٍداَعْل دعب الأ موي أورَمُك اداع َّنإ الأ ِةَمئيِقْلا موو نعل اند هذ ىف أوعِتأَو م : ىلاعت هلوق
 - ب
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 هللا نم ءزج مه ةلطابلا مهتديقع بسح اداع نأل ١"[« :دوه ةروس] # روش وَ

 ايندلا هذه يف عبتأ ىلاعت هللا نم اءزج نإ :ةيآلا ىنعم حبصي ثيح «هناحبس

 .ةنسلاو باتكلا يف ريثك ةيآلا هذه لثمو -ةلاقملا هذه نم هّللاب اذايع - نعللا

 : مهلوق لثم نم بيغلاب مجر ةدحولا ةديقع ىلع مهتاعيرفت رثكأ نإ -4

 ىلاعت هللا تاذ نأو «توربجو توكلمو كلم :ةثالث دوجولا بتارم نأ

 تركذ ىتلا لئاسملا نم اهريغو ةيعرف تاذو ةيلصأ تاذ : نيمسق ىلإ ةمسقنم

 لك نأل «ليلد ريغب ىلاعت ِهَّللا ىلع لوقتو تانهكت يه امنإف «مهلوق ضرع دنع
 مل اذإو «صنلل دوجو الو «تبثت ىتح يحو ىلإ جاتحت «بيغ يه لئاسملا هذه

 ْنَمو#» : ىلاعت لاق .«هلوسرو هللا ىلع اهب نوبذكي «ةبذاك مهتلوقمف صنلا دجوي

 .[؟١:ماعنألا ةروس] «ابْذَك َّسأ َلَع ئرتفأ نَّنِم ُكلظَأ

 صنب طبضنملا ريغ عساولا لايخلا عم دامت وه لب ليلد ةدحولل سيل -4

 :لقع الو

 هدرت نأ لبق ةميلسلا رطفلاو لوقعلا هدرت امم وه بابلا اذه يف ام لك

 لاحملا نوضرفي ءعساو لايخ لهأ مهف ةدحولا لهأ امأو «ةعيرشلا صوصنلا

 : ةيميت نبا لاق «لقعلاو صنلا فلاخ ولو هعوقو ةيناكمإ نوعديو هنوقدصيو

 مهنإو «لقعلا حيرص ضقاني ام فشكلا يف مهدنع تبثي هنأ نومعزي ءالؤهو »

 لوقي مهقيرط كلس نم نأو «نيدضلا نيبو نيضيقنلا نيب عمجلاب نولوقي
 لهأ هيلإ بهذ ام دسفأ نم اذه نأ بير الو «لوقنملاو لوقعملا ةفلاخمب

 .ةطسفسلا

 امب اوءاج ءايبنألاو «ءايلوألا نم مظعأ (مالسلا مهيلع) ءايبنألا نأ مولعمو

 نوربخي مهف «هنالطب لوقعلا ملعت امب اوئيجي ملو «هتفرعم نع لوقعلا زجعت
 تاالاحم نأ نوعدي ةدحالملا ءالؤهو .لوقعلا تالاحمب ال «ءلوقعلا تاراحمب

 حيرص فلاخ ام نأو «حيحص نيضيقنلا نيب عمجلا نأو ؛ةحيحص لوقعلا



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .حيحص لوقنملا حيحصو لوقعملا

 اهنوليختي اًرومأ مهسوفن يف نوليختي «ماهوأو لايخ باحصأ مهنأ بيرالو

 لايخلاو .مهتالايخ نم ىه امنإو «جراخلا يف ةتباث اهنونظيف ءاهنومهوتيو

 ضرأ يه ةقيقحلا ضرأ :نولوقي اذهلو ءهل ةقيقح ال ام هيف روصتي لطابلا
 ١ 20!« لاخلا

 :ةصاخلا ةصاخ الإ دوجولا ةدحو دهشي ال هنإ مهلوق نالطب -ه

 ضعب لوق ىلع هدر دنع ةيميت نبا كلذ نيب دقو «ةضقانتم ةديقعلا هذهو

 لهأ نم ناك نمو «يلاجمو رهاظم اهدهش قحلا لهأ نم ناك نمف » : ةيفوصلا

 هنإف ءاضعب هضعب ضقني مالك » :ةيميت نبا لاقف «ابجحو اروتس اهدهش قرفلا
 ريغ دهاشلا نكي ملو ءرخآلا ريغ نيدهاشلا دحأ نكي مل ادحاو دوجولا ناك نإ

 دقف هّللا ىوس نوكلا يف نإ :لاق نم :ءالؤه خويش ضعب لاق اذهلو ءدوهشملا

 دوجوم نكي مل اذإ هنأل اذهو «همحفأف ؟بذك يذلا نمف :رخآ هل لاقف ءبذك

 اذهو «برشيو لكأيو «ملظيو بذكي يذلا وه ناك ءهسفنب بجاولا ىوس

 عيمجب فوصوم هنإ :هريغو صوصفلا بحاص لوقي امك «ءالؤه ةمئأ هب حرصي
 فصويو «تافآلا هبيصتو برضيو ضرمي يذلا وه هنأو ءمذلا تافص

 ."7(مذلاو حدملا توعنب فصوي يذلا وه هنأ امك «صئاقنلاو بياعملاب

 ال رس دوجولا ةدحو ديحوت نإ :مهلوق هجولا اذه يف اًضيأ مهلالض نمو
 مظعأ يه دوجولا ةدحو ةديقع تناك اذإف :هنع ريبعتلا الو ءهنع حاصفإلا زوجي

 ديحوتلا اذه نع ريبعتلا نكمي ال كلذ عمو نولماكلا مه اهلهأو «ديحوتلا عاونأ

 هنإ : هلوقو ١ :ةيميت نبا لاق «ةقدنزو رفك ةلوقملا هذه نإف «هنع حاصفإلا الو
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 نع ربع دق هللا نإف «نيملسملا عامجإب رفك ديحوتلا نع ةرابعلا حصت ال

 امنإ لب ؛ديحوتلا ركذ نم ءولمم نآرقلاو ؛هديحوت نع ربع هلوسرو «هديحوت
 نِم اَنكَسرَأ َنَم ٌلَكَبَوإم : ىلاعت لاق دقو «ديحوتلاب بتكلا لزنأو لسرلا هّللا لسرأ

 لاقو [45:فرخزلا ةروس] 4َيوُدَبْمُي ٌهَهلاَ نحيل نيود نم اَنلَعَجَأ آنلَست نم َكََِ
 هم

 انآ هَل هَل دل مَ ِْيَلِإ يو الإ ٍلوُسَر نم كللْبَق نم اَكَلَسَرَأ آمَو» : ىلاعت
 قطن ام لضفأو «دحأ هب قطن امل ةرابع هنع حصي نكي مل ولو 2115 :ءايبنألا ةروس]

 هّللا الإ هلإ ال ركذلا لضفأ » : ِكت يبنلا لاق امك ءديحوتلا وه نوقطانلا هب

 لخد هّللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم » :لاقو «"''( هلل دمحلا ءاعدلا لضفأو
 ان وفل" ةنحلا

 :ةيفخم ةحيحص ةقيقح اهل نإ لاق نم نالطب -5

 يفخ اًهجو مهل نأ معز نمو «هلوبق نكمي هجو دوجولا ةدحو ةديقعل سيل

 نمو » : ةيميت نبا لاق «لهاج بصعتم وأ قفانم امإ وهف «همهف قلخلا مومع نع
 اهيلع علطي ال يتلا قئاقحلا نم هنأو «قح انطابو ايفخ ارس ءالؤه لوقل نإ :لاق

 ةقدانزلا رابك نم نوكي نأ امإ :نيلجر دحأ وهف «قلخلا صاوخ صاوخ الإ

 قيدنزلاف «لالضلاو لهجلا لهأ رابك نم نوكي نأ امإو «لاحملاو داحلإلا لهأ

 لطابلا داقتعالا اذه ىلع رصأ نإف ءرمألا ةقيقح فّرعي لهاجلاو «هلتق بجي

 .هلتق بجو هيلع ةجحلا مايق دعب

 اذهو ؛قلخلا صاوخ الإ اهفرعي ال ةنطاب ةقيقحو يفخ رس مهلوقل نكلو

 دق «ءافخو ضومغو ةقد هيف مهبهذم نإف ءهرهاظ نم اداحلإو ارفك دشأ وه رسلا
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 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ةدابعلاو ريخلاو نيدلا لهأ ماوع نم اريثك دجت اذهلو «سانلا نم ريثك همهفي ال

 لهأ مالك نم اهنأ اناظ ءاهمظعيو اهيلع دجاوتيو «ضرافلا نبا ةديصق دشني
 ءالؤه مالك كلذكو ءاهلئاق دارم مهفي الو اهمهفي ال وهو «ةفرعملاو ديحوتلا
 نأ امإف «هتقيقح نومهفي الف «نيدلاو ملعلاب نيروهشملا نم فئاوط هعمسي

 هوركني نأ امإو «هتقيقح مهفي مل نم ةرابعب مهبهذم نع اوربعي وأ هنع اوفقوتي

 قلخلا رثكأ لاح اذهو .«كلذ وحنو «هتقيقحب ةفرعم ريغ نم المجم اراكنإ

 .ماهصم

 نم اذه :اولاقو ؛هيف اوعمط مهلوق ةقيقح مهفي مل نم اوأر اذإ مهتمئأو
 الإ فرعي ال اذه انملع :اولاقو ءرشقلا لهأو ءرهاظلا لهأو «موسرلا ءاملع

 جرداف كشع اذه سيل :اولاقو «طورش ىلإ جاتحي اذهو «ةدهاشملاو فشكلاب

 نإو «؛هيلإ لصي مل نمل ليهجتو ؛هيلإ قيوشتو هل ميظعت هيف امم كلذ وحنو ؛هنع

 اذإو «نيفراعلا رابك نم وه :اولاقو «مهنم هنأ ىلإ هوبسن مهلوقب افراع هوأر

 بتارملا ليمكتل راكنإلا فصوب ماق اذه :اولاق ريفكتلاو مهيلع راكنإلا رهظأ

 .مانصألا ةدابع نع مهيهنو ءايبنألا يف نولوقي اذكهو «يلاجملاو

 «ريبك مهكفإو «ميظع مهلالضف .مهنم هتعمسو هتيأر امم هلاثمأو هلك اذهو

 قحلا نيدو ىدهلا نم هلوسر هب لسرأ ام رهظي ىلاعت هّللاو ءديدش مهسيبلتو

 ."”( ملعأ هّللاو ءاًديهش هّللاب ىفكو هلك نيدلا ىلع هرهظيل

 يف اهعوقو روصتي ال اًعرشو القع ةعنتمم ةديقع دوجولا ةدحو ةديقع -ا/
 :جراخلا

 يف اهققحت روصتي ال ءاهسفن يف ةعنتمم ةديقع دوجولا ةدحو ةديقع

 نأ الإ دوجولا ىمسم يف قلخلا عم كرتشا نإو ىلاعتو هناحبس هّللاف «جراخلا

 )١( -1/8/؟:ىواتفلا عومجم 88٠١.
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 مسالا يف كارتشا وه لب ءاذه دوجو لثم اذه دوجو نأ ينعي ال كارتشالا اذه

 وهو ةدحاللملا ءالؤه هيلإ ريشي يذلا ديحوتلا ) : ةيميث نبأ لاق .ىلكلا ماعلا

 ةدحولا نإف .«جراخلا يف هققحت روصتي ال .هسفن يف عنتمم رمأ -دوجولا ةدحو

 مسا نأ امك ءدحأ لك لوانتي ماع مسا دوجوملا مسا نأ :ىنعمب .دوجولا

 وه سيل مسجلا اذهو «ناسنإ لكو مسج لك لوانتي امهوحنو ناسنالاو مسجلا

 ."7( كاذ وه سيل دوجولا اذه كلذكو «كاذ وه سيل ناسنإلا اذهو ءكاذ

 تكرتشا تادوجوملا نأ ىنعمب ءدحاو دوجولا :اولاق نإف » :اًضيأ لاقو

 ماعلا مسالا يف كارتشا اذه لب ءاذه دوجو نيع اذه دوجو نوكي ال دحاولا

 اهمسقيو «سنجلا مسا ةاحنلا اهيمسي ىتلا ءامسألا يف كارتشالاك «ىلكلا
 هي . 9 . . ءلا اس

 .''( ماع ضرعو .« ةصاخو «لصفو .عونو ©« سنج ىلإ نويقطنملا

 :نايدألاو ممألا لك دنع تاملسملا نم ىلاعت هّللا ريغ دوجو تابثإ -8

 تابثإ لقعلا اهيلع لدو ةيوامسلا نايدألا اهيلع تقفتا ىتلا لوصألا نم

 ملع دقو » :ةيميت نبا لاق «هريغ هنإف هاوس ام لك نأو «ىلاعت هللا ريغ دوجو

 :ىلاعت هللا ريغ تابثإ ةيرورضلا ةيلقعلا مولعلابو «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب
 نم ةفص الو هّللا وه سيل «ىلاعت هللا ريغ هنإف تاقولخملا نم هاوس ام لك نأو

 .هّللا تافص

 -راكنالا حص امل ريغ كانه نكي مل ولو- هريغ دبع نم ىلع هللا ركنأ اذهلو

 َريَغأ لكم «[14 :رمزلا ةروس] « نوهت اهثَأ ُدْبَعَأ ةَقَورَمْأَت هللا َرْيَمَفَأ لكم : ىلاعت لاق
 نم لَوَأ بروكحأ نأ ترم هّْذإ لف معطي الو معطي رهو ٍضرَأْلاَو ٍتاونمَّسلا طاق الو ُدِحيأ هَ 1# رىر < 2< وى - و 0 رو ا “أ لع مح سي ب يرد يل 2 2

 ير

 701١. /” : ىواتفلا عومجم 000

 50 /؟ : ىراتفلا عومجم 00



 ةلقللا ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ٍقللَخ نم له : ىلاعت لاقو ١[(« 8: ماعنألا ةروس] # َنيِكِرْشمْ شمل نم كروي 52-6

 يت لأ ما ىلاعت لاقو 1”: رطاف ةروس] لَو ءامّسل نم نم مكرر هلأ ريغ
 ١70 [114:ماعنألا ةروس] الضم َبْنِكْلا كحيل َلَرَْأ ىِذَلَأ َوْهَو اَمُكَح

 'مهنع لصقنم هقلخل نيابم ىلاعتو هئاحبس هللا نإ -؛

 يف سيل هنأو «هقلخل :ل نيابم ىلاعت هللا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نم

 دبعلاو «بر برلا لب ؛هتاقولخم نم ءيش هتاذ يف الو « هتاذ نم ءيش هتاقولخم

 نع نئاب قلاخلا نأ ىلع نيملسملا ةمئأ قفتا اذهلو » :ةيميت نبا لاق «دبع

 ا .هتاذ نم ءيش هتاقولخم يف سيل «هتاقولخم

 دبع نما ىإء لِ ٍضْرَْلاَو ٍتوْمَّسلا يف نم ُلُك نإ» :دبع دبعلاو ءبر 'برلا لب
 -97:ميرم ةروس] «اَدَرَف َةَمََيقْلا موي هَ و © ادع َمُهَّدَعَو مدَصُم مسخ د ف

 50( وم

 تناكو » :ةيميت نبا لاق «دبعو يعد هقلخل نيابم ىلاعت هَّللا ناك املو

 ءاعد هوعد اذهلو ءهل نورياغم مهو مهل نيابم هللا نأب نيفرتعم مدآو ةكئالملا

 ةكئالملاو «[7:فارعألا ةروس] #انَسْفنَأ آَنَيلَظ نير : لوقي مدآف «هبر دبعلا

 ل َتم َتَعِسَو اسير#» : لوقتو [؟ : ةرقبلا ةروس] 4 انئمَلَع ام ا | انل َمْلِع ال» : لوقت

 ةروس] « مخلل ٌباَذَع ْمهِقَو ٌككيِس أوُعَبَتاو أوُباَت َنِذَلِل ٌرْفْغَأَ اًمَلِعَو ٌةَمَحَي وَْع
 ةروس] «َنوُلهلَأ اَنَأ ُدِبَعَأ ٌفورمأَت هللا َرَمَفَأ ٌلُق# :ىلاعت لاق دقو «[9:رفاغ

 آو موظي وهو ٍضرالاَو ٍتاوئمَسلا طاف لَو ُدْيَأ هلأ َرَمْأأِ : ىلاعت لاقو «[14:رمزلا

 مكحتإ| ّلّرَنَ -ىِرَلأ َرْهَو انكم ىنَتَبَأ هلأ َرْيَمَقَأ ١4[0 :ماعنألا ةروس] م

 ١١[. 4 :ماعنألا ةروس] #الَصم َبْدكْلا

5- 
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 ذاختا الو هللا ريغ ةدابعب هورمأ نوكرشملا نكي مل هريغ كانه نكي مل ولف

 كلذ مهيلع ركنأ املف «راكنإلا نوقحتسي اونوكي ملف ءاّمكح الو اًيلو هللا ريغ

 وهف كلذ لعف نم هنأو ءامكحو اّيلو هذاختاو هتدابع نكمي ريغ توبث ىلع لد

 ةروس] (َنييرَعُمْلا ني توت رحل اهل نأ َمَم د المل : ىلاعت لاق امك هّللاب كرشم
 ل
- 

 2 ريو جال مورصمم مص اس ساما يم رع همءم
 ةروس] اود امومذم دعقلنف رخاء اهللإ هلأ عم لعب ل :لاقو [؟١* :ءارعشلا

 .2076( كلذ لاثمأو «[7؟ :ءارسالا

 تسيلو ء:هصخت صقن تافص دبعللو هصخت لامك تافص ىلاعت هّلل ٠-

 :هّللا تافص نم ةقيقح وأ اًءزَِج دبعلا تافص

 ال هب قيلت تافص دبعللو هصخت تافص ىلاعت هلل نأ نيملسملا ةديقع نم

 همزالي ىلاعت برلاو » : ةيميت نبا لاق ءاذه نم ءزج اذه الو ءاذهب اذه طلتخي

 ضيقن هيلع ليحتسي «هسفنب زيزع ينغ ميدق هناحبس وهو «ةزعلاو ىنغلاو مدقلا

 نم هتافص ضيقنب افصتم برلا نوكي نأ ىضتقي رخآلاب امهدحأ داحتاف «كلذ

 ىنغلاو «مدقلا نم هتافص ضيقنب اًمصتم دبعلاو «لذلاو رقفلاو ثودحلا

 دينجلا لئس اذهلو «لوطي اذه طسبو «عنتمم كلذ لكو «يتاذلا زعلاو «يتاذلا

 زيبمت نم دبال هنأ نيبف «مدقلا نع ثودحلا دارفإ ديحوتلا :لاقف ديحوتلا نع

 ."' "6 ميدقلا نع ثدحملا

 :مهل نيابم هقلخ ىلع لاع ىلاعتو هناحبس هللا ١-

 : ةيميت نبا لاق «هقلخل هتنيابمو هَّللا ولع راكنإ وه دوجولا ةدحو ةهبش لصأ

 .اهيلع هولعو «هتاقولخمل هللا ةنيابم اوفرعي مل مهنأ :ءالؤه لالض لصأو»

 ىأر نم ةلزنمب ءاهدوجو نع جرخي ال هدوجو نأ اونظف ءدوجوم هنأ اوملعو
 .اهسفن سمشلا هنأ نظف سمشلا عاعش

 .779-810/؟:ىواتفلا عومجم )١(

 .718/7-840؟ :ىواتفلا عومجم (؟)



 هلق ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 سانلا قرتفا -هقلخ ىلع هولعو هللا ةنيابمل ةركنملا - ةيمهجلا ترهظ املو
 :لاوقأ ةعبرأ ىلع بابلا اذه يف

 نم نئاب .هشرع ىلع وتسم «هتاومس قوف هللا نإ :نولوقي ةمئألاو فلسلاف

 ملع امكو .ةمألا فلس عامجإو «ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد امك .هقلخ

 هللا رطف امكو «حيحصلا لوقنملل قفاوملا «حيرصلا لوقعملاب ولعلاو ةنيابملا

 .ىلاعتو هناحبس هايإ مهدصقو ءهب مهرارفإ نم .هقلخ كلذ ىلع

 نيفصولا نومنيف هل ثياحم الو «ءهل نيابم الو «هجراخ الو .ملاعلا لخاد

 .ةلزتعملا رثكأ كلذ لوقي امك ءامهدحأ نع دوجوم ولخي ال نيذللا «نيلباقتملا

 .مهريغ نم مهقفاو نمو

 لك يف هتاذب هنإ :نولوقي نيذلا «ةيمهجلا ةيلولح لوق :ثلاثلا لوقلاو
 ...ةيمهجلا نم مهريغو -راجنلا نيسح عابتأ -ةيراجنلا كلذ لوقي امك «ناكم

 لك يف هتاذب وهو «ملاعلا قوف هتاذب هّللا نإ :لوقي نم لوق : عبارلا لوقلاو

 دقو «هلاثمأو ذاعم يبأك .فوصتلاو مالكلا لهأ نم فئاوط لوق اذهو «ناكم

 يبأك -ةيملاسلا مالك يف دجويو «فئاوط نع اذه تالاقملا يف يرعشألا ركذ

 .''"( اذه ضقاني ام مهمالك يف دجوي امك ءاذه

 :ةمسقنم هّللا تاذ نإ ةلوقم نالطب -5

 دنع ليصفتلاب ةلوقملا هذه در قبس دقو ةلطاب ةيرفكلا ةلوقملا هذهو

 لاق «قولخم هللا تاذ نم اءزج نأ ةمزلستم يهو «ةيبوبرلا ديحوت نع ثيدحلا

 نأ امك «هوجولا نم هجوب اقلخ نوكت قحلا تاذ نأ روصتي الف » :ةيميت نبا

 .199 /7 :ىواتفلا عومجم )010(
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 نأ :اًضيأ مزلت يهو «''”« هوجولا نم هجوب قلاخلا تاذ نوكت ال قولخملا تاذ

 نبا لاق «نيضيقنلا نيب عمج اذهو ءاهقرفو هسفن دجوأ دق ىلاعت هللا نوكي

 اهقرفو هسفن دجوأ دق «يلزألا ميدقلا بجاولا دوجولا نوكي ذئنيحو ١ : ةيميت

 ءاعونصم الوعفم نوكي ال هسفنب بجاولا نإف .« نيضيقنلا نيب عمج اذهف ءاهفلأو

 ايجاو هسفنب ابجاو ءاثدحم اميدق ءاقولخم اقلاخ نوكي ال دحاولا ءىشلاو

 .مدعلا هتاذ لبقت يذلا وه نكمملاو «مدعلا هتاذ لبقت ال يذلا وه بجاولاف

 ال يذلا وه ميدقلاو مدعلل لباق ريغ مدعلل الباق دحاولا ءيشلا نوكي نأ عنتميف

 اميدق دحاولا ءيشلا نوك عنتميف «لوأ هل يذلا وه ثدحملاو ءهدوجول لوأ

 27( ان دحم

 ىتح ةفلتخملا تانئاكلا روص يف ىلجتو رهظ هّللا نإ :مهلوق نالطب *١-

 :هسفني هسفن ىرب

 قاتشا ىلاعت هللا نأو «ةقكا ىسيع نع مهضعب اهلقن ةيرفكلا ةديقعلا هذهو

 ىلع در دقو .تنطا مدآ ىسيع نم قلخ مث اهاتكا ىسيع هرون نم قلخف فرعي نأ

 - ميرم نبا ىسيع نع لوقنملا امأو» :لاقف ةيميت نبا ةبذاكلا ةلوقملا هذه

 ىلع هعضو بذاك دحلم مالك وهو «هيلع بذك وهف -هيلع هللا تاولص
 «ىراصنلا لوق قفاوي ال هنإف «ينارصن الو ملسم هنع هلقني مل اذهو «حيسملا

 هلعجو «مدآ هرون نم قلخف ةسدقملا هتاذ ىري نأ قاتشا هللا نإ» :هلوق نإف

 اذهف «(«ةآرملا مدآو رونلا كلذ انأ ينإو ءاهيف ةسدقملا هتاذ ىلإ رظني ةأرملاك

 ىري هناحبس هللا نأ كلذو «ضقانتم - داحلإلاو رفكلا نم هيف ام عم - مالكلا

 .مدآ قلخ ىتح هسفن ةيؤر ىلإ هقوش نإف اضيأو ...هسفن مالك عمسي امك هسفن

 .804/7:ىواتفلا عومجم )١(

 .1-580 44 /1:ىواتفلا عومجه (؟)



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 ناك نإ قوشلا كلذ مث «مدآ قلخ ىتح هسفن ىري لزألا يف نكي مل هنأ يضتقي

 ببس نم دبالف اثدحم ناك نإو «لزألا يف كلذ لعفي نأ يغبني ناك اميدق

 ...هلودح يىضتقي

 وه مدآو رونلا كلذ انأو «ةأرملاك هلعجو مدآ هرون نم قلخف » :هلوقو

 مدآ نإف «عقاولا ضيقن اذهو «حيسملا نم اقولخم مدآ نوكي نأ يضتقي « ةآرملا

 نوكي فيكف مدآ ةيرذ نم ميرمو «ميرم نم قلخ حيسملاو .حيسملا لبق قلخ
 .؟هتيرذ نم اقولخم مدآ

 لوق سنج نم ناك نإو - لوقلا اذهف هللا رون وه حيسملا :ليق نإو
 وه ؛حيسملا نإ :نولوقي ىراصنلا نإف «ىراصنلا لوق نم رش وهف -ىراصنلا

 داحتا :نولوقي مهو .نبالا رهوج يه ةملكلا وه يذلا توهاللاو «توسانلا

 قلخ مدآ نإ :نولوقي ال .حيسملا ندب قلخ نيح ددجتم توسانلاو توهاللا

 عنتمي كلذو ءاعيمج توسانلاو توهاللا مسا مهدنع حيسملا ذإ «حيسملا نم

 .حيسملا توهال نم قلخ مدآ نإ :نولوقي ال مهف اضيأو «مدآ هنم قلخي نأ

 هب دارأ نإ : حيسملا وه يذلا ِهَّللا رون نم قلخ مدآ نإ :لئاقلا لوقف ءاضيأو

 نأ عنتمي ذإ «هسفنب مئاق وه يذلا حيسملا وه سيل كاذف هلل ةفص وه يذلا هرون

 مولعمف «هنع لصفنم رون وه ام هرونب دارأ نإو «هريغل ةفص هسفنب مئاقلا نوكي
 نأ ريدقت لك ىلع عنتماف «مدأ قلخ لبق الصفنم ادوجوم ائيش نكي مل حيسملا نأ

 ."'"6 حيسملا وه يذلا هللا رون نم اقولخم مدأ نوكي

 :ايندلا يف ىري ىلاعت هّللا نإ مهلوق نالطب 4
 هانبم نإف «ضقانتم لطاب وهو » :لاقف «ةيميت نبا ةيرفلا هذه ىلع در دقو

 اوملعاو » :لاق هنأ لي يبنلا نع حيحصلا يف تبث دقو «هنيعب هللا ىري هنأ ىلع

 .,71-5/5١511:ىواتفلا عومجم 0(0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا لقا

 نأ ىلع نيملسملا ةمئأ ق قفتا دقو «''"« تومي ىتح هبر ىري نل مكنم اًدحأ نأ

 كَم يبنلا يف الإ اوعزانتي ملو ءايندلا يف هنيعب هللا ىري ال نينمؤملا نم اًدحأ
 تلد اذه ىلعو ءايندلا يف هنيعب هري مل هنأ ىلع ةمئألا ريهامج نأ عم «ةصاخ

 .نيملسملا ةمئأو ةباحصلاو لك يبنلا نع ةتباثلا ةحيحصلا راثآلا

 نإ :اولاق مهنأ ءامهلاثمأو دمحأ مامالا نع الو «سابع نبا نع تبثي ملو

 .داؤفلاب اهدييقت امإو ةيؤرلا قالطإ امإ مهنع تباثلا لب «هنيعب هبر ىأر اًدمحم
 ةحرابلا يناتأ » : هلوقو «هنيعب هآر هنأ ةتباثلا جارعملا ثيداحأ نم ءيش يف سيلو

 ناك امنإ «هريغو '”يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا «ةروص نسحأ يف يبر

 ...اًرسفم ءاج اذكه «مانملا يف ةنيدملاب

 نأو «[17١:فارعألا] نشرت نآ## : هل ليق ىسوم نأ نآرقلا صنب تبث دقو

 ُلْمَأ َكَمَسِي :ىلاعت لاق امك ءءامسلا نم باتك لازنإ نم مظعأ هللا ةيؤر

 د( ان اَوُناَمَه َكَِذ نم َرَبَك أ جيموم أولأَس دف لامتلا امّسلا نم ابتِك َمِِيَلَع َلْزََ نأ ٍبَِكْل
 هس هم

 هنأ معز دقف ءهاري سانلا نم اًدحأ نإ :لاق نمف »١6[« :ءاسنلا ةروس] # ةرهج

 يع لزأ للا ن ىعدا نم ىوعد نم مظعأءوعدو «انارمع نب ىسوم نم مع

 .ءامسلا نم اًياتك

 ةمئأو نوعباتلاو ةباحصلاف :لاوقأ ةثالث ىلع هللا ةيؤر ىف سانلاو

 يف هاري ال اًدحأ نأو ءائايع راصبألاب ةرخآلا يف ىرُي هللا نأ ىلع :نيملسملا

 تادهاشملاو تافشاكملا نم بولقلل لصحيو مانملا يف ىري نكل ع هنيعب ايندلا

 كلذ .ىأر هنأ نظي ىتح .هبلق ةدهاشم ىوقت نم سانلا نمو ءاهلاح بساني ام

 هتف رعمو «دبعلا ناميإ بسحب لصحت بولقلا تادهاشمو «طلاغ وهو «هنيعب

 يف ينابلألا هةحححصو 014: ح ةبيش يبأ نبأ فنصم يفو لكك اح يذمرتلا هج رخحأ 00

 ,؟؟ 6 : ح ةاكشملا



 2047107 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 .عضوملا اذه ريغ يف طسب دق امك «ةيلاثم ةروص يف

 .ةرخآلا يف الو ايندلا يف ىري ال هنأ :ةيمهجلا ةافن لوق :يناثلا لوقلاو

 ةيمهجلا ةيلولحو «ةرخآلاو ايندلا يف ىري هنأ معزي نم لوق :ثلاثلاو

 «ةرخآلا يف الو ايندلا يف يري ال هنإ :نولوقيف «تابثإلاو يفنلا نيب نوعمجي

 -صوصفلا بحاص- يبرع نبا لوق اذهو «ةرخآلاو ايندلا يف ىري هنأو

 .'7( هلاثمأو

 :دوجولا ةدحوو دوهشلا ةدحو نيب قرفي مل نم نالطب -6

 فرعي مل نم لوق وه دوجولا ةدحوو دوهشلا ةدحو نيب طلخ نم قبس ام
 نأ دارأف -يعرشلا ملعلاب ةيانع هل ناكو فوصت نمم - ةيفوصلا لوق ةقيقح

 ةجرد دوهشلا ةدحو نأ كلذ نايبو «ةيعرشلا مولعلا ىلإ ةيفوصلا دئاقع برقي

 : ةيفوصلا نم ةقيقحلا خويش دنعو ةنسلا لهأ دنع ةصقان

 نم بلق فعض ىلع ةلاد اهنأل ةصقان ةجرد يهف ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأف

 وهف يناثلا عونلا امأو ١ : ةيميت نبا لاق «هيلع دري ام لمحتي ملف ءهل تلصح

 طرفل مهنإف «نيكلاسلا نم ريثكل لصحي اذهو «ىوسلا دوهش نع ءانفلا
 ريغ دهشت نأ نع مهبولق فعضو «هتبحمو هتدابعو هللا ركذ ىلإ مهبولق باذجنا

 ىلع ىوق اذإف ...هّللا ريغ مهبولقب رطخي ال ءدصقت ام ريغ ىرتو «دبعت ام

 «هدوهش نع هدوهشمبو «هذوجو نع هدوجومب بيغي هناف اذه ءانفلا بحاص

 يهو نكي مل نم ىنفي ىتح «هتفرعم نع هفورعمبو «هركذ نع هروكذمبو

 دارملاو «ىلاعت برلا وهو لزي مل نم ىقبيو «هاوس نمم ةدبعملا تاقولخملا
 ."”(اهدهشي وأ اهكردي نأ نع هؤانفو ءهركذو دبعلا دوهش يف اهءانف

 0-7728 /؟ : ىراتفلا عومجم 21(
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 دوهش نع ءانفلاو دوهشلا ةدحو عوقو ناكمإ نع ميقلا نبا ثدحت املو

 ءارو لامكلاو «هلامكل ال هصقنل اذه نكل ١ :لاقف ةبترملا هذه صقن نيب ىوسلا

 ءمالسلاو ةالصلا امهيلع نيليلخلا نم َكْبِو هلل ةبحم مظعأ دحأ الف «كلذ

 نم غلبأو متأو لمكأ ةيدوبعلا دوهشو «لاحلا هذه نم لمكأ امهلاح تناكو

 ةبيغلاو لمكلا ةجرد دوبعملاو ةيدوبعلا دوهشف «دوبعملا دوهشب اهنع ةبيغلا
 صقن دوبعملا نع ةدابعلاب ةبيغلا نأ امكف ...نيصقانلل رخآلا نع امهدحأب

 هدبع نم هدارم ىلاعت قحلاف ...صقن هتدابع نع دوبعملاب ةبيغلا كلذكف

 .''"« اهنع.ةبيغلا ال هتيدوبع راضحتسا
 لممكلل ةبترم تسيلو «ماوعلل ةبترم ةبترملا هذهف ةقيقحلا خويش دنع امأو

 ةجرد يهو ء«ءانفلا نم ةيناثلا ةجردلا يه ىوسلا دوهش نع ءانفلا نإف «مهنم

 ال اهنم ىلعأ ةجرد نع نوبوجحم اهلهأو «نيكلاسلل وأ دابعلل نوكت ةصقان

 ءانفلا وأ ءدوجولا ةدحو ةجرد يهو «نيفراعلا نم ةصاخلا ةصاخ الإ اهدهشي

 .مهدنع مومعلا لهأ نم وهف نيماقملا نيب قرفي مل نمو «ىوسلا دوجو نع
 دوهش وه نيققحملا لوق نأ معز نم نأل .مهبهذم ةقيقحب لهجلا لهأ نمو
 «قولخملل دوجوو قلاخلل دوجو :نيدوجوب نودقتعي مهنأ معز دقف ىوسلا
 ضقانم اذهو «هَّللا دوجوب هلاغشنال دبعلا لقع نع باغ قولخملا دوجو نكل

 ماسقأ نع هليصفت دنع دوجولا ةدحوو دوهشلا ةدحو نيب ةيميت نبا قرف دقو

 ءانفلا يه دوجولا ةدحوو «ىوسلا دوهش نع ءانفلا يه دوهشلا ةدحوف «ءانفلا

 دوجو نع ءانف :ماسقأ ةثالث ءانفلاو ١ :ةيميت نبا لاق «ىوسلا دوجو نع

 .ىوسلا ةدابع نع ءانفو «ءىوسلا دوهش نع ءانفو «ىوسلا

 )١( جرادم السالكين:١/159.



 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 وهو «جالحلا مالك هب اورسف امك «ةدحالملا ةدحولا لهأ ءانف وه :لوألاف

 .اًدحاو اًدوجو دوجولا لعجي نأ

 نم ريثكل ضرعي يذلا وه اذهف :ىوسلا دوهش نع ءانفلا وهو : يناثلا امأو

 بيغي نأ وهو «مالطصالا ماقم وهو هلاثمأو ديزي يبأ نع ئكحي امك «نيكلاسلا

 هروكذمبو «هتداهش نع هدوهشمبو «هتدابع نع هدوبعمبو ؛هدوجو نع هدوجومب
 ناك الجر نأ ىكحي امك اذهو «لزي مل نم ىقبيو «نكي مل نم ىنفيف «هركذ نع

 :لاقف هفلخ هسفن بحملا ىقلأف ءءاملا يف هسفن بوبحملا ىقلأف ءرخآ بحي

 لاح اذهف «ينأ كنأ تننظف «ينع كب تبغ :لاقف ؟تنأ تعقو ملف تعقو انأ

 رمأ وهو «قلاخلا دوجو هبلق دهش اذإ تاقولخملا نم ءيش دوهش نع زجع نم
 .نيكلاسلا نم ةفئاطل ضرعي

 ,كولسلا ةياغ هلعجي نم مهنمو «كولسلا نم اذه لعجي نم سانلا نمو

 رومأملا نيب نوقرفي الف «ةيبوبرلا ديحوت يف ءانفلا وه ةياغلا اولعجي ىتح
 .هوركملاو بوبحملاو ءروظحملاو

 عرشلا دوهش نع ةيبوبرلا ماكحأو ردقلا دوهشب هيف اوطلغ «ميظع طلغ اذهو

 اذهب هتينإ عفر بلط نمف ؛هلوسر ةعاطو هدحو هللا ةدابعو «يهنلاو رمألاو

 .اًروذعم نوكي دق نكلو اذه ىلع اًدومحم نكي مل «رابتعالا

 نييبنلا لاح اذهف :ىوسلا ةدابع نع ءانفلا وهو :ثلاثلا عونلا امأو

 .هأوس ام بح نع هبحبو هاوس ام ةدابع نع هللا ةدابعب ىنفي نأ وهو «مهعابتأو

 نع هيلع لكوتلابو ءهاوس ام ةعاط نع هتعاطو «هاوس ام ةيشخ نع هتيشخبو

 ةيفينحلا وهو «هل كيرش ال هدحو هَّللا ديحوت قيقحت اذهف «هاوس ام ىلع لكوتلا

 الإ بحي الف هللا ةعاطب هاوه عابتا نع ىنفي نأ :اذه يف لخديو « ميهاربإ ةلم

 ءانفلا وه اذهف هلل الإ عنمي الو هلل الإ يطعي الو هلل الإ ضغبي الو هلل
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 ,"7(هبتك هب لزنأو هلسر هب هللا ثعب يذلا «ىعرشلا ىنيدلا

 :سيدتلا طاقسإب دوجولا ةدحو ةقالع لالض 5

 يتلا ةريطخلا راثآلا ريبدتلا طاقسإ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق ضرع نم نيبت

 نمو «مهبهذم نالطب يف ةيفاك راثآ يهو «ةدحولا بهذمب ناميإلا ىلع تبترت
 تقولا مكحل مالستسالاو «يضقم لكب اضرلاو ردقلاب جاجتحالا اهرطخأ

 رثك دقو » :لاقف اًضيأ كلذ نم اًئيش ةيميت نبا نيب دقو «هعم ءيش ريبدت مدعو

 دوهش ريغ نم ءطقف ردقلا دوهش فوصتلاو ةخيشملا ىلإ نيبستنملا نم ريثك يف

 مظعأ اذهو ءروظحملا لعفو رومأملا كرت يف هيلإ دانتسالاو «يهنلاو رمألا

 ىراصنلاو دوهيلا نم رفكأ ناك «همزاول مزتلاو لوقلا اذه درط نمو «لالضلا

 ."76 هلوق درطي الو ضقانتي كلذ يف لخدي نم رثكأ نكل «نيكرشملاو
 نيلطاب نيلصأ ىلع لمتشت دوجولا ةدحو لهأ لاوقأ نأ ةيميت نبا نيب دقو

 «لوقعملاو لوقنملل امهتفلاخم عم ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا نيدل نيفلاخم

 جاجتحالا : يناثلا لصألاو ؛ةدحولاو داحتالاو لولحلا :لوألا لصألا ركذف

 ىلع ردقلاب جاجتحالا :يناثلا لصألا» :لاقف انه دوصقملا وهو ءردقلاب

 هب ناميإلا بجي ردقلا نإف ءهروظحملا لعفو رومأملا كرت ىلعو «يصاعملا

 سانلاو «هديعوو هدعوو «هيهنو هللا رمأ ةفلاخم ىلع هب جاجتحالا زوجي الو

 : فانصأ ةثالث ىلع ردقلا يف اولض نيذلا

 نم نأ اومعزو ءردقلاب اوبذكو «ديعولاو دعولاو «يهنلاو رمألاب اونمآ موق

 .مهوحنو ةلزتعملاك هللا هقلخي ال ام ثداوحلا

 ام هنأ ىلع «ةعامجلاو ةئسلا لهأ اوقفاوو ءردقلاو ءاضقلاب اونمآ موقو

 )١( /7:ىواتفلا عومجم 814-71.

  6ىواتفلا عومجم : 78/7 7.
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 نكل ءهكيلمو هبرو «ءيش لك قلاخ هنأو ءنكي مل أشي مل امو «ناك هللا ءاش

 اضراعم كلذ اولعجو «ةقيقح اذه اومسو «ىيهنلاو رمألاب اذه اوضراع

 نإو .باقعلاو مالملا يفنت ردقلا ةدهاشم نإ :لوقي نم مهيفو «ةعيرشلل

 عرشلل نوفلاخم «نوضقانتم كلذ يف مهو ءاذهو اذه هدنع يوتسي فراعلا

 نم نيبو «مهيلإ نسحأ نم نيب نووسي ال مهنإف ءدجولاو قوذلاو «لقعلاو

 بيطلا نيب الو ءزجاعلاو رداقلاو «لهاجلاو ملاعلا نيب نووسي الو «مهملظ

 بجومب اضيأ نوقرفيو ءامهنيب نوقرفي لب «ملاظلاو لداعلا نيب الو «ثيبخلاو
 عم الو ءردقلا عم ال نوفقي الو «يهنلاو رمألا بجومب ال ,.مهضارغأو مهئاوهأ

 ةيصعملا دنعو «يردق ةعاطلا دنع تنأ :ءاملعلا ضعب لاق امك لب ءرمألا

 .هب تبهذمت كاوه قفاوي بهذم يأ «يربج
 وهو الإ مرحملا لعفو بجاولا كرت يف ردقلاب جتحي دحأ دجوي الو

 ءاقحم ناك نإو هاذآ نم يداعي لب «هاوه ةفلاخم يف ةجح هلعجي ال «.ضقانتم

 هتالاومو ءهضغبو هبح نوكيف هلل اودع ناك نإو هضرغ ىلع هقفاو نم بحيو
 هيهنو هَّللا رمأ بسحب ال هدجوو هسفن قوذو هضرغو هاوه يسحب هتاداعمو

 ء«دحأ لكل ةجح ردقلا لعجي نأ هنكمي ال ذإ «هتوادعو هتيالوو ءهضغبو هتبحمو

 ول ذإ ؛هيف ريخ ال يذلا رشلاو «هعم حالص ال يذلا ءداسفلل مزلتسم اذه نإف

 الو «غاب ملاظ نم صتقا الو «دتعم بقوع امل ردقلاب دحأ لك جتحي نأ زاج

 ضراعم ريغ نم «هيهتشي ام دحأ لك لعفلو «هملاظ نم هقح مولظمل ذخأ

 .دابعلا بر الإ هملعي ال ام داسفلا نم هيف اذهو «هيف هضراعي

 ام ىلإو «دابعلا عفني ام ىلإ مسقنت لاعفألا نأ ةرورضلاب مولعملا نمف

 نع مهاهنيو «فورعملاب نينمؤملا رمأي ِهكك هلوسر ثعب دق هَّللاو ء« مهرضي

 هللا عرش عبتي مل نمف «ثئابخلا مهيلع مرحيو «تابيطلا مهل لحيو ءركدملا

 ؛ لطابلاب لدجلا نم ردقلاب هجاجتحا ناكو «عدبلاو ءاوهألا نم هدض عبت هنيدو
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 ترج نم لك لعجي نأ همزلو «هيلع دامتعالا باب نم ال «قحلا هب ضحديل
 نأ ملعو «هدهش نم ردقلاب رذعأ انأ :لاق نإو .ريذاعملا لهأ نم «ريداقملا هيلع

 لهأ نم ناك وأ ءدوهشلا اذه نع باغ نم ال «هكرحمو هلعف قلاخ هّللا

 ردقلاف ؟ردقلا نم اذه دوحجو «ءاذه دوهشو :كل لاقيف :هل ليق .دوحجلا

 ردقلا لومش عم قرفلل ابجوم اذه ناك نإف ؟اذه دوحجو ءاذه دوهشل لوانتم

 ردقلا لومش عم امومذم مهضعبو ءادومحم سانلا ضعب تلعج دقف ءامهل

 تضقن دقف ذئنيحو «يهنلاو رمألاب ماصتعاو قرفلا ىلإ عوجر اذهو ؟امهل

 اذه داسف عم مث «هيف كعم لخد نم لكل مزال اذهو «هيف تضقانتو « كلصأ

 .ةلضم ةعدبو لطاب لوق وهف «هضقانتو لصألا

 لعفو «تابجاولا كرت يف اًرذع هدوهشو ردقلاب ناميإلا لعج نمف
 عفدب ضهنت ال هذهو «تانسحلا نم ةنسح ردقلاب نامياإلا لب «تاروظحملا

 ردقم كلذ نأ ىلإ اًرظان هلوسر بذكو «هّللاب كرشم كرشأ ولف «تائيسلا عيمج

 نأ رفغي ال ِهَّللا نإف «هبيذعت نم اعنام الو «هبيذكتل اًرفاغ كلذ نكي مل «هيلع
 هنع الفاغ وأ هب اًبذكم وأ «هيلإ اًرظانو ردقلاب اًرقم كرشملا ناك ءاوس هب كرشي

 ةروس] « نيب تيِوَْْلِو ضل ىف هَل نسأل تئيَوْعَأ 1 ير َلاَأم : سيلبإ لاق دقف
 .هباذع ديزمل اببسو «هرفك يف ةدايز كلذ ناكف «ردقلاب جتحاو رصأف [*9 :رجحلا

 نتوكتل اَمَحيَرَو انَل رْفْمس دل نو اسف َنَتلَط انبر الامم : لاق هنإف مالسلا هيلع مدآ امأو

 ِهيَلَع بانك تلك وير نم ُمَداَ حفلت : ىلاعت لاق «[77: فارعألا ةروس] 4َنِرمَِخْلأ نم

 نمو ءاديعس ايمدآ ناك باتو رفغتسا نمف [7:ةرقبلا ةروس] محيا ُباَوَّنلَأ وه مَن

 كَم ّمَهَج ٌكآلْنْأل م : سيلبإل ىلاعت لاق دقو ءايقش ايسيلبإ ناك ردقلاب جتحاو رصأ
 «قئاقحلا يف نيضئاخلا نم ريثك هيف لض عضوملا اذهو [85 : ص ةروس] #َنيِهَمْب

 ردقلاب نوجتحيو ءاهنوقوذيو اهنودجي يتلا قئاقحلا نم اعاونأ نوكلسي مهنإف

 هعرشي مل انيد نوعدتبي اوناك نيذلا نيكرشملا نوئهاضيف ءرمألا هيف اوفلاخ اميف
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 .هّللا رمأ ةفلاخم ىلع ردقلاب نوجتتحيو ههَّللا
 نيب هعمج يف برلا مصاخ نم :ردقلا يف نيلاضلا نم :ثلاثلا فنصلاو

 ءالؤهو سيلبإ ناسل ىلع كلذ نوركذي امك يهنلاو رمألاو ءردقلاو ءاضقلا

 .هؤادعأو هَّللا ءامصخ

 نولعفيو «يهنلاو رمألاو ءردقلاو ءاضقلاب نونمؤيف :ناميإلا لهأ امأو

 مَّنِإ» : ىلاعت لاق امك «رودقملا ىلع نوربصيو ءروظحملا نوكرتيو «رومأملا

 ىوقتلاف 9: فسوي ةروس] يح َنيِنحُمْلا رح َرْجَأ ٌميِضي ال هلأ كرف ريض يي نم

 ءرودقملا ىلع ربصلا نمضتي ربصلاو ء«روظحملا كرتو ءرومأملا لعف لوانتت

 .«باتك يف كلذ نأ اوملع مهسفنأ يف وأ ضرألا يف ةبيصم مهتباصأ اذإ ءالؤهو

 رمألا اوملسف ؛مهبيصيل نكي مل مهأطخأ امو .مهثطخيل نكي مل مهباصأ ام نأو

 يف نوعراسي مهنإف هللا رمأ ءاج اذإ امأو «هب مهالتبا ام ىلع اوربصو هَّلل

 دوبنتجيو ءابهرو ابغر مهبر نوعديو «تاعاطلا ىلإ نوقباسيو «تاريخلا

 رمأ اميف مهريصقت نم هيلإ نوبوتيو هللا نورفغتسيو «هدودح نوظفحيو همراحم

 ءادتقاو ءامئاد دابعلا ىلع ضرف ةبوتلا نأب مهنم املع ؛هدودحل مهيدعتو

 وف «مكبر ىلإ اوبوت «سانلا اهيأ ١ :حيحصلا ثيدحلا يف لوقي ثيح «مهيبنب

 يفو لا( ةرم ةئام مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ هديب يسفن يذلا

 ٌرِصن ءاَج اًدإ## : هيلع تلزن ةروس رخآو + ؟ةرم نيعس نم رثكأ : ةياور

 َكْيَم ِدْمَحي ْخَيَس © اًبلوأ 3 نيد ىف َنوُْمَرَي سائلا حب انو © ُعْمَكلاَو هَ

 57( م١ :رصنلا ةروس] 4 ناك َّمَّنِإ ل ففَتَأَو

 1 كاش هلأ جال سلا لالا نا

 .51707 :ح يراخبلا هجرخأ (؟)

 ٠"7, 1-1": /؟” : ىراتفلا عومجم رف
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 مهقلاخ هللا نإف «دابعلا رئاس امأو » :ةيميت نبا لاق ءاهلك اهبحي ىلاعت هللا نأو

 اقفاوم مهلاعفأ نم ناك ام مث «مهلاعفأو مهتردق قلاخو «مهبرو مهكلامو

 هطخسي امم اهنم ناك امو .«مهل امركم هلهأل ابحم ناك ءهاضرو هتبحمل

 هلل ةقولخم ةلوعفم دابعلا لاعفأو «مهل انيهم هلهأل اضغبم ناك ءههركيو

 دابعلا لاعفأ قلاخ وه هنأ عم - ىلاعت هّللاو ...هتاذب امئاق اعف الو هل ةفص تسيل

 ايلصم هسفن يمسي الف «لاعفألا كلت هب تماق نم ةفصب هسفن فصي ال هنإف -

 اولع نوملاظلا لوقي امع ىلاعتو هناحبس «ءابراش الو الكآ الو ءامئاص الو
 00 ريك

 :ةيلقنلا مهتاهبش ىلع درلا /١١-

 هللا ىركلو َتيَمَر ذإ تْيَمَر اًمو## :ىلاعت هلوقب مهلالدتسا ىلع درلا-١

 ا لعف وه دبعلا َلعِف نأ هب دري مل :  ةيميت نبا لاق [17:لافنألا ةروس] هك«
 نأ يغبني ناكل احيحص ناك ول كلذ نإف «نيطلاغلا نم ةفئاط هنظت امك «ىلاعت

 لاقيو «ىشم ِهَّللا نكلو تيشم ذإ تيشم ام : يشاملل لاقي ىتح دحأ لكل لاقي
 ذإ تملكت ام : ملكتملل لاقيو «بكر هللا نكلو تبكر ذإ تبكر امو :بكارلل

 يلصملاو مئاصلاو «براشلاو لكآلل كلذ لثم لاقيو «ملكت هَّللا نكلو تملكت

 هللا نكلو ترفك ذإ ترفك ام :رافكلل لاقي نأ مزلتسي كلذ درطو «كلذ وحنو

 اذه لثم لاق نمو «بذك هللا نكلو تبذك ذإ تبذك ام :بذاكلل لاقيو «رفك
 .نيدلاو لقعلا نع جراخ .دحلم رفاك وهف

 نأ هتردق يف نكي ملو .«مهامر ردب موي ِةكَي يبنلا نأ ةيآلا ىنعم نكلو

 "'"(هوجولا تهاش » :لاقو بارتلاب مهامر ذإ هنإف «مهعيمج ىلإ يمرلا لصوي

 ,”ا/5 -”ا/4 /7 : ىراتفلا عومجم 000

 .١الالال:حملسم هجرخأ (؟)
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 يمرلا كلذ لصوأ ىلاعت هّللاف «مهلك مهيلإ كلذ لصوي نأ هتردق يف نكي مل
 يمرلاف «لصوأ هللا نكلو تفذح ذإ تلصوأ امو :لوقي «هتردقب مهلك مهيلإ

 نيب عمجلل مزلتسم اذه نإف «هنع هافن يذلا يمرلا وه سيل هل هتبثأ يذلا

 كلذكو «ءاقلالاو فذحلا هل تبثأو « غيلبتلاو لاصيالا هنع ىفن لب «نيضيقتلا

 يذلا وه هَّللا ناك «ةداعلل اًقراخ الاصيإ ودعلا ىلإ هَّللا هلصوأف امهس ىمر اذإ

 .7( هتردقب هلصوأ

 تروشيابب اَمَّنِإ َكَبوُمياَبِب تيِذأأ َّنإ8# :ىلاعت هلوقب مهلالدتسا ىلع درلا -؟

 :دارأ امنإو هللا تنأ كنأ : هب دري مل » : ةيميت نبا لاق ٠١[: :حتفلا ةروس] هل

 نم نأ امك هللا عياب دقف كعياب نمف «هيهنو هرمأ غلبمو هللا لوسر تنأ كنأ

 رمأ لوسرلا نكلو هللا وه لوسرلا نأ كلذب دري ملو ءهّللا عاطأ دقف كعاطأ

 دقف ينعاطأ نم » :ِكَي يبنلا لاق امك هللا عاطأ دقف هعاطأ نمف «هب هَّللا رمأ امب

 نمو «هَّللا ىصع دقف يناصع نمو «ينعاطأ دقف يريمأ عاطأ نمو هللا عاطأ

 .هايإ وه سيل هريمأ نأ مولعمو '”« يناصع دقف يريمأ ىصع

 ٠ :حعفلا ةروس] هللا تروضيابُم امن َكئوُياَبِب تذل نإ :هلوق يف نظ نمو
 شل وحلو كبف لاح هللا نأ :دارعلا وأ هللا لعق ره كليف وأ هب وار نأ

 هلعجو هتيصاخ لوسرلا بلس دق - هداحلإو هرفك لب هلالضو هلهج عم - وهف

 .هريغ لثم
 اكرتشم اًردق اذه ناكل «كلعفل العاف هللا نوك : هب دارملا ناك ول هنأ كلذو

 ةمليسم عياب نم و هللا عياب دقف لهج ابأ عياب نم ناكو «قلخلا رئاس نيبو هنيب
 ريدقتلا اذه ىلعو هللا عياب دقف بازحألا ةداق عياب نمو هللا عياب دقف باذكلا

 ءاذهلو اذهل قلاخ هّللا ذإ هللا عياب دق هللا نوكيف ءاضيأ هللا وه عيابملاف

 ) 6)1١/5:ىواتفلا عومجم 5135-1191

 :ح ملسمو ال1717 :ح يراخبلا هجرخأ (؟) 18186.
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 يف مهدنع ماع هنإف «داحتالاو ةدحولاو لولحلا لهأ بهذمب ليق اذإ كلذكو

 ةيلولحلا ءالؤه خويش نم ريثك هلوقي اذهو «هللا عياب دق هللا نوكيف ءاذهو اذه

 نأ ردقأ ام ؟ هللا لتاقأ :لوقي ودعلا لاتقب رمأ اذإ مهدحأ نإ ىتح «ةيداحتالا

 مهل هداسف انيبو «مهخويش نم هانعمس يذلا مالكلا اذه وحنو هللا لتاقأ
 ."'"6 ةرم ريغ هيف مهلالضو

 : لاق هنأ ِهِْكَذ يبنلا نع ةقلإك ةريره يبأ ثيدحب مهلالدتسا ىلع درلا -

 ىنعملاف :'*'"« هب رصبُي يذلا هرصبو «هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف ١

 هللا هبحي ام دبعلا بحي نأ وهو : يفصولا داحتالا ١ :وه ثيدحلا اذهل قحلا

 هَّللا بضغي امل بضغيو هللا ىضري امب ىضريو هللا هضغبي ام ضغبيو

 مّللا هيلاوي نم يلاويو «هنع هللا ىهني امع ىهنيو ىهب هللا رمأي امب رمأيو

 ثيحب هلل عنميو هَّلل يطعيو هلل ضغبيو هلل بحيو ههّللا هيداعي نم يداعيو

 ."”(هلامكو ناميالا ةقيقح وهو قح ىنعملا اذهف «ىلاعت هبرل اقفاوم نوكي

 يف ةددعتم هوجو نم ثيدحلا اذهب مهلالدتسا داسف ةيميت نبا نيب دقو

 هعمس تنك ) هلوقل .مهلوق ىلع هب نوجتحي ةيداحتالاو ةدحالملاف » :هلوق

 : ةريثك هوجو نم مهيلع ةجح ثيدحلاو (هلجرو هديو هرصبو

 ابراحم ايداعم تبثأف (ةبراحملاب ينزراب دقف ايلو يل ىداع نم) :هلوق اهنم
 .اذهو اذه - هناحبس -هسفنل تبثأو «يداعملا ريغ ايلوو

 ادبع تبثأف (هيلع تضرتفا ام ءادأ لثمب يدبع ىلإ برقت امو) : هلوق اهنمو

 .ضئارف هيلع ضرتفا ابرو «هبر ىلإ ابرقتم

 ةتم تبثأف (هبحأ ىتح لفاونلاب ّىلإ برقتي يدبع لازي الو) :هلوق اهنمو

 .57070/؟:ىواتفلا عومجم )١(
 :16١7. مح يراخبلا هجرخأ 6

 .72 ٠١ /'”؟ : ىواتفلا عومجم رف
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 .دحاو دوجولا :مهلوق ضقني هلك اذهو .هريغ ابوبحمو ابحمو «هيلإ ابّرقتمو

 (هب رصبي يذلا هرصبو «هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف) : هلوق اهنمو

 ةبحملا لبق مهدنع وهو ءرومألا هذه هتبحم دعب هدبعل لعج هنإف «هرخآ ىلإ

 .«ءيش لكو .هرعشو «هجرفو «هنطب : ءاضعألا هذه مهدنع وهو ءدحاو اهدعبو

 .رهاظمو يلاجمو بتارم نوتبثي نكلو ء«دوجولا يف ةرثك الو «مهدنع ددعت اال

 .''"« مهلوق اوضقن ةدوجوم اهولعج نإف
 .هلبق ءيش نكي ملو هللا ناك ١ : نيصح نب نارمع ثيدحب مهلالتسا امأو -

 نيأ هَّللا لوسر اي :لاق هنأ ةقلإت نيزر يبأ ثيدحبو «« ءاملا ىلع هشرع ناكو

 ءاوه هقوف ام ءامع يف ناك » :لاق ؟ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق انبر ناك

 وهف » :ةلوقم نيثيدحلل مهتفاضإو «'''« ءاملا ىلع هشرع قلخ مث ءاوه هتحت امو

 : -نيصح نب نارمع ثيدح نع - ةبيجع نبا : لاق امك .« هيلع ناك ام ىلع نآلا

 نم ءايشألا رهظأ مث «هعم ءيش ال هلزأ يف ناك هلالج لج قحلا نأ ِهِكَك ربخأف »

 لطاب مهنم جاتنتسالا اذهف ,"'( هيلع ناك ام ىلع نآلا وهف «هرونل هرونب هرون

 هيلع ام ىلع نآلا وهو » :هلوق وهو ةدايزلا هذهو » :ةيميت نبا لاق «داحلإو

 هنأ ىلع ثيدحلاب ملعلا لهأ قفتا هَل هَّللا لوسر ىلع ىرتفم بذك «ناك

 الو اهرابك ال «ثيدحلا نيواود نم ءيش يف وه سيلو «قلتخم عوضوم

 دانسإب الو «فيعض الو حيحص ال دانسإب ملعلا لهأ نم دحأ هاورالو ءاهراغص

 اهاقلتف «ةيمهجلا ةملكتم يرخأتم ضعب ةملكلا هذهب ملكت امنإو «لوهجم

 )١( /7؟ : ىواتفلا عومجم 71/1١.

 هجام نباو ؛«9١757:ح هنئس يف يذمرتلاو 217777 :ح 21١١/4« :هدنسم يف دمحأ هاور (؟)

 هفعضو «18١2:ص :ولعلا يف يبهذلاو .«يذمرتلا هدانسإ نسحف هيف فلتخاو اهلك :ح

 .7١5:ح مصاع يبأ نبال ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ يف ينابلألا

 .61177/7-6017 :ديدملا رحبلا :رظنا (9)
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 امأو ...داحلإلاو ليطعتلا وهو مهجتلا رخآ ىلإ اولصو نيذلا ؛ءالؤه مهنم

 :هريغ هعم سيل «ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو :اولاقف ةيداحتالا ةيمهجلا ءالؤه

 ءهاوس الو هريغ تسيل تانئاكلا ذإ :اولاق ء«هعم ءيش الو لزألا يف ناك امك

 «تادوجوملا نيع وه لب ءادبأ الو الزأ ال ءرخآ ءيش هعم سيلف ءوه الإ سيلف
 ٌىرابلا قلاخلا سفن يه تاعونصملا تاقولخملا اولعجو .تانئاكلا سفنو

 .روصملا

 لجأ يهو «ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو » :ةملكلا هذهب نوذهي امئاد مهو

 امل ؛يسركلا ةيآ نمو «[١:صالخإلا ةروس] «ٌدحَأ هللا وه لفل :نم مهدنع

 نع ةتباث اهنأ نودقتعي مهو «مهداحلإ وه يذلا داحتالا ىلع ةلالدلا نم اهيف

 قلتخم بذك اهنأ انيب دقو «هتفرعم رارسأ نمو «همالك نم اهنأو كك يبنلا

 نم ءيش يف يه الو «ملعلا لهأ نم دحأ اهوري ملو ءاهلقي لديكي يبنلا ىلع

 لقنت الو «ةعوضوم اهنأ ىلع ثيدحلاب نوفراعلا قفتا لب «ثيدحلا نيواود

 عونب فرعي نمم اهجرخم امنإو «ةمامالاب ةمألا يف روهشم مامإ نع ةدايزلا هذه
 ءاملع دنع فورعملا ثيدحلا ظفلو .«تافصلا ضعب ليطعتو ءمهجتلا نم

 ناكو ءهعم ءيش الو هللا ناك ١ : حيحصلا باحصأ هجرخأ يذلا «ثيدحلا

 دوجو ىفني امنإ اذهو .«ءيش لك ركذلا يف بتكو ء«ءاملا ىلع هشرع

 «نجلاو سنالاو «ةكئالملا نم امهيف امو ءضرألاو تاومسلا نم تاقولخملا

 ...شرعلا دوجو يفني ال

 -ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو :مهلوق وهو- مالكلا اذه نأ ىلع ليلدلاو

 :هوجو رابتعالاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلل فلاخم لطاب مالك

 امومع «باتكلا نم عضوم ريغ يف هدابع عم هنأب ربخأ دق هللا نأ : اهدحأ

 لع ئوتسأ مث واي ِةَنِس ىف َضّرَأْلاَو ِتوْمَسلأ َقََح ىِرَلأ َوُه :هلوق لثم ءاصوصخو

 «[4 : ديدحلا] 4ك ام َنْيأ :كعم وهو#» :هلوق ىلإ [::ديدحلا ةروس] «ِشْءْل
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 نلت تس لم

 : لاقو «[78١:لحنلا ةروس] «توُيِيح مُه نأ أَقّتَأ نذل مم هلأ نإ ## :هلوقو

 ...[197 :ةرقبلا ةروس] 4َنيِريَصلأ مم هلأ نإ

 ءيش هعم ام لب «هعم مه الو «هريغ اوسيل اصوصخو امومع قلخلا ناك ولف
 نوك :نيئيش بجوت ةيعملا نإف «هتاذو هسفن عم وه نوكي نأ عنتما ءرخآ

 نآلا وه» : مهلوق نالطب ملع ءالؤه عم هنأ هللا ربخأ املف ءرخآلا عم امهدحأ

 ال ةيعملا نإف اضيأو «تاقولخملا نيع وه لب «هعم ءيش ال «ناك هيلع ام ىلع

 نيئيشلا دحأ ناك اذإف .ةبحاصملاو ةنراقملا اهانعم نإف «نيفرطلا نم الإ نوكت

 ؛هقلخ عم هّللا نوكي نأ عنتمملا نمف ءهعم رخآلا نوكي الأ عنتما ءرخآلا عم

 .وه مه لب ءالصأ ةقيقح الو .هعم دوجو مهل نوكي الو

 ٌمَهَج يف قلك رخام الإ هلأ َمَم ُلَمْجي الو : هباتك يف لاق هللا نأ : يناثلا هجولا

 نم َوْكَسَف رخاء اهل هلأ عم عد القإ» : ىلاعت لاقو 674 :ءارسإلا ةروس] «#اًيوْحَدَم مول
 ههني ملو ءرخآ اهلإ هعم وعدي وأ لعجي نأ هاهنف :71١7[... ءارعشلا ةروس] «َنيبَّدعمْل

 هعم وأ ءاريقف ابوبرم وأ اكولمم اًدبع هعم نإ :لوقي وأ ءاقولخم هعم تبغي نأ

 : لقي ملو «[88:صصقلا ةروس] «ٌوْه اّلِإ َهَلِإ آل :لاق امك «هقلخ ادوجوم ائيش

 سفن هنأ ىنعمب وه الإ هعم ءيش ال وأ ءوه الإ وه ال وأ ءوه الإ دوجوم ال
 .اهنيعو تادوجوملا

 يف هتينادحو تبثأف «[177١”:ةرقبلا ةروس] 4و لإ يفكر » :لاق امك اذهو

 هللا باتك يف يذلا ديحوتلا اذهف ءدحاو تادوجوملا نإ :لقي ملو «ةيهولألا

 نم اذه نيأف «هريغ اهلإ هعم وعدت الو هعم لعجت الأ وهو «ةيهولألا ديحوت وه

 .؟هايإ وه دوجولا سفن لعجي نأ

 كلذ نأ ىلع ليلد رخآ اهلإ هعم وعدي وأ هعم لعجي نأ هيهنف ءاضيأو
 كلت تناك ولف «ىرخأ ةهلآ هللا عم اوعد نيذلا نوكرشملا هلعف امك «نكمم

 هذهف «ىرخأ ةهلآ هعم ىعدي نأ عنتما -الصأ هعم ءيش الو -هايإ يه ةهلآلا
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 الو ؛ةهلآ لعجت نأ زوجي الو «ةهلآب تسيل ءايشأ هعم نأ ىلع لدت صوصنلا
 لك ىعديو «ءيش لك دبعي نأ زوجي نيدحلملا دنعف :اضيأو «ةهلآ ىعدت

 .ءايشألا وه هنإف «هريغ دبعي نأ روصتي ال ذإ «ءيش

 الو ءءامس هعم نكي مل ءهعم ءيش الو ناك امل هللا نأ :ثلاثلا هجولا

 ةنج الو ءرجش الو باود الو «سنإ الو نجالو ءرمق الو سمش الو «ضرأ

 نوكي الأ بجيف «ناك هيلع ام ىلع نآلا ناك نإف «راحب الو لابج الو ءران الو

 .ناميإلاو نآرقلاب رفكو «نايعلل ةرباكم اذهو «نايعألا هذه نم ءيش هعم

 امك ؛ءيش لك ركذلا يف بتك مث ءهعم ءيش الو ناك هللا نأ : عبارلا هجولا

 لاح نيب قرفملا امف ,دعب اميف هعم ءيش ال ناك نإف ,حيحصلا ثيدحلا يف ءاج

 .''"( ةدحالملا ةنعارفلا دنع حوللاو ةباتكلا نيع وهو ءاهلبقو ةباتكلا
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 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهففوم

 :لوصف ةعبس هيفو
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 .ةيلذاشلا دنع هفئاظوو ركذلا : عبارلا لصفلا 0

 .ةيلذاشلا دنع ةولخلاو ةلزعلا : سماخلا لصفلا
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 َّئى1رعت> يا ىج
 سيمور ندا نستسو

 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .ندبلاب اهتلصو ءاهبتارمو ءسفنلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 ةيبيغ مولع نم كلذب لصتي امو هّللاب ملع :نيلصأ ىلع فوصتلا ملع رودي
 اهب لصتي امو ةيناسنالا سفنلاب قلعتي رخآ ملعو «ةفلتخملا هتايلجت يفو هتاذ يف

 هللاب ملع : نيلصأ ىلع نطابلا ملع رودي » :ةيطرشيلا ةمطاف تلاق «لئاسم نم

 اهمامتو اهبتارمو سوفنلاب ملعو «هلاعفأو هتافصو هئامسأب هتايلجت ةفرعمبو

 ةفرعم موقلا دنع هّللا ةفرعم حاتفم نأل ءاهبياعمو اهنساحمو اهصقنو

 ةيناسنإلا سفنلاب قلعتملا ثلاثلا بابلا اذه تدقع كلذ لجألو ,')2 سفنلا

 :لوصا ةثالث ىلع مئاق وهو

 ."”ةيناسنإلا سفنلا ةقيقح ةفرعم :لوألا لصألا

 بادآو «ةلزعلاو ءركذلاو ءةضايرلاب سفنلا ةدهاجم : يناثلا لصألا

 .كولسلا
 ةدحو ىلإ لوصولا وهو سفنلا ةدهاجم ةرمث ىلإ لوصولا : ثلاثلا لصألا

 ."”لاوحألاو تاماقملا لصألا اذهب داريو ء.دوجوم لك نع ءانقلاو ءدوجولا
 ةسمخ ىلإ يناثلا لصألا تمسقو ب القتسم الصف لصأ لكل تلعج دقو

 .هثحابم ةيمهأل كلذو "هب اًصاخ الصف مسق لكل تلعجو ماسقأ

 يتلا ةحيحصلا مولعلا هب دصقأ مل اهتدهاجمو سفنلاب قلعتملا بابلا اذهو

 بيذهت ثيح نم «قحلل قفاوم وه امم ةمألا فلس نم دابعلاو داهزلا اهركذي

 )١( :ص قحلا ىلإ ةلحر 09.

 .ةيناسنالا سفنلاب ةيلذاشلا ةيانع :لوألا لصفلا هل تصصخو (؟)

 .لاوحألاو تاماقملا : عباسلا لصفلا هل تصصخو 29(2)

 ءسفنلا ةضاير :كثكلاثلا لصملاو ء«سفنلا ةدهاجم : يناثلا لصفلا : ىه لوصفلا هلهو (4)

 .كولسلا بادآ :سداسلا لصفلاو «ةلزعلا :سماخلا لصفلاو ءركذلا :عبارلا لصفلاو
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 ةايحلا يف اهيلع ماتلا بجاولاب موقتو ءاهبر نم برقت ىتح اهتيفصتو سفنلا
 ىلع عمجم لصألا اذهف «هتمارك راد لوخدو «ةرخآلا يف هاضر لانت ىتح ايندلا

 لب قرطلاو قرفلا لكف «مهريغ وأ ةيلذاشلا دنع نيبي نأل جاتحي الو «هحدم

 ىتح اهلقصو سفنلا بيذهت ىلع ةعمجم اهلكف «هب لوقت ةيوامسلا نايدألا لكو
 .ةئيسلا قالخألا كرتتو ةنسحلا قالخألاب مزتلت

 «مالسالل فلاخم وهامم ةيفوصلا نم ةصاخلا دنعاٌرسراديام هب تدصق امنإو

 : كلذ يف ةيلمعلاو ةيدقعلا تافلاخملاو سفنلل ةيلذاشلا ةرظن نايب وهو

 دسج نم نوكملا يمدآلا اذه نأ اوربتعا ةيلذاشلا نأ : مهتديقع ةصالخو

 دعب الإ هل حضتتو ةلزنملا هذهل لصي ال هنكل «ىلاعت هللا نم ةخسن وه حورو

 بيغيف «حورلا ةبترم ىلإ هسفن عفترت كلذ دنعف «ةقاشلا ةضايرلاو ةدهاجملا

 نأل «هحور الإ ىقبي ال امدنع ةيهلإلا ةخسنلا وه حبصيو «سفنلاو دسجلا نع

 نأ ملعا » : ةبيجع نبا لوقي امك بيرغ لكش يف هللا هرهظأ مهدنع ناسنإلا

 نيب هيف عمج «بيجع رسو «بيرغ لكش يف يمدآلا اذه رهظأ هلالج لج قحلا
 يوامس «ينامسج يناحور «يناملظ ينارون «نينوكلا رس هيف عدوأو «نيدضلا

 يف ةيتوهال ةينارون حورلا هيف عدوأ ءيسح يونعم «يكلم يتوكلم «يضرأ

 .يتوهاللا اهنطو ىلإ نحت حورلاف «نيدضلا نيب عزانتلا عقوف «ةيتوسان ةفطن

 0 يتوسانلا اهنطو ىلإ نحت ةينيطلا ةفطنلاو

 نوكت نأ امإو «(اًسفن) ىمستو «ةمومذم نوكت نأ امإ : مهدنع سفنلاو

 : ةيدقع ءاطخأ اهنم مسق لك يفو «(اًحور) ىمستو ةدومحم
 ةحامس عم ىفانتي امم اهيلع قشي امب اهومزلأو ءاهوناهأو اهومذ دق سفنلاف

 .دونهلاو ىراصنلا هلعفي يذلا لذلا اهنم اودارأف ءهرسيو «مالسإلا

 )١( :ديدملا رحبلا ١/57".
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 دشأ كلذب اوناكف «ةسدقم ةيهلإ ةعطق اهنأ اوعداو ءاهوسدقف حورلا امأو

 كا ىسيع يف كلذ اورصح نيذلإ ىراصنلا نم اًولغ

 :سفنلا فيرعت :الوأ

 :اهتفرعم يف مهلامك ءاعداو سفنلاب مهمامتها ١-

 اهركفل لعجت ملو «حورلاو سفنلا ةفرعم يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تعسوت

 لاق «مهريغ نع بجحو .«مهل فشك اًرس هوربتعا لب «حورلا ةفرعم ىف ادح

 ءدبلا لهأ ايلعلا ةصاخلا هب ظحي مل ...هريغو حورلا ملع نأ نظ نمو » : يلذاشلا

 نع روصقلاب مهفصو ذإ هللا ءايلوأ لهج :نيتميظع يف عقو دقف ىلعألا لوألا

 0 مهعم هنأ هبرب نظو ٠ «كلذ

 #4 قر ٍرْمَأ ْنِم حو أ لق بولا ٍنَع كَتوُلَْسنَو » : ىلاعت هلوق يلذاشلا ركذ مث

 لهج ىلع اهنم كل ليلدلا امف » :هلوقب اهنع باجأو [45 :ءارسإلا ةروس]

 زوجي الو فرعي ال هنأ معازلا معزي فيكف ...ايلعلا هَّللا ةصاخ لهأو «نيقيدصلا

 وأ اًرافك انكل اهانعيض ولو «لثم الو هتفرعم انيلع هللا بجوأ دقو «فرعي نأ

 زوجي ال لاقي نأ لهجلا نيع اذه «ةريثك هلاثمأ قولخم دوجومب فيكف «ةاصع

 متكلا اهب قيلي الو «مسرلا اهيف عسي ال اًرارسأ هلل نأ هب لوقأ يذلاو ...فرعي نأ

 ا" رئاصبلا ءاملعل نيواودلا يف مسرب الإ

 فوصتلا ملع عوضوم نإ مهلوق نم سفنلا ثحابمب مهمامتها ىلع لدأ الو

 بولقلاو سوفنلا هعوضوم :ليقو » :ةبيجع نبا لاق «ةيناسنإلا سفنلا وه

 .""«اهبيذهتو اهتيفصت نع ثحبي هنأل حاورألاو

 ) )1١:ص رارسألاةرد 80-54.

 .60 :ص رارسألاةرد 4«

 ةيلعلا ةقيقحلا دييأتو 2١5 :ص يداهلا رونلا لئاسر :رظناو 275 :ص ممهلا ظاقيإ 6(*)

 .48 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو
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 ةفصتم «ءوسلاب ةرامأ سفن هسفنف اًيفوص اًفراع نكي مل نم لك نإ :اولاقو

 لهأ نم وهف اهحالصإ دارأ نمو «ميمذ رطاخ لكبو «رايتخالاو ريبدتلاب

 ىلع اولدتساو ءاهثعاوبو اهرطاوخو هسفنب ةماتلا هتفرعم هيلع بجيف .كولسلا
 يف هللا ءاطع نبا لاق « "76 هبر فرع هسفن فرع نم ٠ :ّهكَي يبنلل هوبسن ثيدحب

 ...هّللا ةفرعم ىلإ ةلصوم سفنلا ةفرعم نأ ىلع لدي اذهف  :ليلدلا اذه حرش
 : ناليوأت ثيدحلا اذه يف :لوقي سابعلا ابأ تعمسو

 هتردقو هزعب هللا فرع اهرقفو اهزجعو اهلذب هسفن فرع نم يأ : امهدحأ

 .دعب نم هّللا ةفرعم مث اَلوأ سفنلا ةفرعم نوكتف «هانغو

 كلذ لد دقف هسفن فرع نم يأ «هبر فرع هسفن فرع نم : يناثلا ليوأتلاو

 لاح ىناثلاو «نيكلاسلا لاح لوألاف «لبق نم هّللا فرع هنأ ىلع هنم
 ْ .©"0( ديبوذجملا

 .هسفن ةقيقح فرع نم نإف ؛قح هانعم » : ليلدلا اذه نع ةبيجع نبا لاقو

 هبر فرع دقف «مهولا ههوجو سح نع باغو «قحلا رهاظم نم رهظم اهنأو
 كنع رمألا سيلف «كريغ يف اهبلطت الو .كسفن يف ةفرعملا بلطاف ءهدهشو

 لصأ ال عوضوم ثيدحلاو لَك يبنلل هبسنو 2١7١ : ص ريونتلا يف هللا ءاطع نبا هب لدتسا )١(
 لاق : ١98 : ص يواخسلا ظفاحلل (دصاقملا) يف لاق :ءاملعلا نم ريثك كلذب حرص هل

 نم يزارلا ذاعم نب ىيحي نع يكحي امنإ و ءاعوفرم فرعي ال :يناعمسلا نب رفظملا وبأ

 (تاعوضوملا ليذ) يف يطويسلا لقن و «تباثب سيل هنإ :يوونلا لاق اذك و ؛«هلوق

 نبا نع 47 : ص (هتاعوضوم) يف يراقلا خيشلا لقن و «هرقأ و اذه يوونلا مالك ”7١7 : ص

 لصأ ال : ١/ ١150 :ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس ىف ينابلألا لاقو ء.عوضوم :لاق هنأ ةيميت

 /؟ :ةعيرشلا هيزنتو 0٠5« :ص ةعوفرملا رارسألاو «.577 7/7 :ءافخللا فشك :رظناو هل

 هفعضو 07717 : ص ةيهاولا ثيداحألا ةلسلاسو ١١« :ص تاعوضوملا ةركذتو

 ركذو ؛ هفيعضت يف جيرختلا ءاملع مالك ركذو 2708 : ص ةيهلالا تاحوتفلا يف ةبيجع نبا

 .« ثيداحألا يف نولهاستي ام اريثك :مهنظ نسحل ةيفوصلا » : نأ

 .85 :ص ننملا فئاطل (6)



 .207( اج راخ

 مامتهالاو سفنلا ةفرعم نأش ولع يف ةريثك صوصن مهنع تدرو دقو

 : اهنأشب

 .©7( ايندلا ةفرعمو .سفنلا ةفرعمو

 يه ذإ .هرسأب نوكلا يهف ءميظع رمأ سفنلا» :يواقردلا يبرعلا لاقو

 امك «ةلاحم ال هكلم اهكلم نمف «هيف اهيف ام لكو ءاهيف هيف ام لك «هنم ةخسن

 ."7( ةلاحم ال هكلمي مل هتكلم نم نأ

 ةيبرت مكح يف لخدي نم لك نإ» :'*”يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع لاقو

 ةفرعم ساسأ اهتفرعم نأل ءاهراوطأ فرعيل هحور رس نع ثحبي هنإف خويشلا
 .")(هبر فرع هسفن فرع نمف هللا

 تلوانت يتلا بتكلا ةرثك يف سفنلاب مهتيانع ىدم حوضوب رهظيو :تلق

 ةعبرأ يف لوانت دقف ءهّللا ءاطع نبا بتك نم كلذ ىلع لدأ الو ءعوضوملا اذه

 نع هيف ضرع (ةيئاطعلا مكحلا) باتك يفف «سفنلاب ةقلعتملا لئاسملا هبتك نم
 لاوحألاو تاماقملا نم اهيلع بترتي امو ءاهب قلعتي امو «ةيسفنلا تادهاجملا

 )١( :ديدملا رحبلا ه5/١/59.

 5١8. : ص ننملا فئاطل ()

 .57” :ص ةيدهلا روشب (0)

 (50) فلأو ء(ه1١”ها/) ماع ىصقألا برغملاب دلو ,يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع :وه (14)

 نبا لسن نم نيقابلا ةبيجع ينب رباكأ بحص ؛ةيلذاشلا ةقيرطلا ةرصنو فوصتلا يف اًملؤم

 ةينارون تالسلس باتك ةمدقم :رظنا .ةبيجع نبال اًفلؤم )7١1( رشنل مهعم نواعتو «ةبيجع

 .7” : ص ةبيجع نبا فيلأت نم ةديرف

 .175 :ص يداهلا رونلا لئاسر (0)



 : حرش '"(ةيردنكسالا ةنيدمب هناوخإ ىلإ ةيصو) هباتك يفو ءاهترمث يه يتلا
 .«كلذ ريغو ةولخلاو ةركفلاو ةبوتلاو ركشلاو ةبحملاو ةيهلالا ةيانعلا يناعم

 ءاهبيذهتو سفنلاب هصخ (سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات) هباتك يفو
 (حاورألا حابصمو حالفلا حاتفم) باتك يفو ءهدصقم نايب يف فاك هناونعو

 .ةيرشبلا سفنلا ىلع اهرثأو «ةيلمعلا ةيفوصلا تاضايرلا دعاوق هنمض

 سفنلا ةقيقح يف تعضو ىتلا دئاصقلاب مهمامتها :كلذ نيهأرب نمو

 : سفنلا لئاسم يف يسرملا سابعلا يبأ ةديصق كلذ نمو ءاهلئاسمو

000 

 ننملا صلاخ نع انلئاس تنك نإ

 َتَمْلأ نم ظحلاب اهثبشت نعو

 ةلئام عبطلاب اهثعاوب نعو
 اهنعم لصأ يف اهتقيقح نعو

 اهلو اهمكح ىف اهلزنت نعو

 اهكلاس زع اًمولع تيده عمساف

 اهدهاوش ىشخت ال قحلا ىلإ اًدصق

 اهكرْدُي سيل مولع نع يلئاس اي
 تدمص عماج ىلع رونب نكل
 هلهاج تسل قحب كيلإ اهذخ

 الو رومألا هلع ذخ ةقيقحلا ىلع

 هب طيحي ال ٌرس سفنلا روطت

 ةمئاق مكحلاب ُثّررب اهنكل

 امب نومئاق ديبع لوقي يكو

 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 ٍندبلاب سفنلا تاذ قلعت نعو
 نعظلا نم وكشت تدغف اهناردأ

 نجّشلا ٍةملظ يف اهتوهشب ىوهت

 نثو ىلإ اهنم اهفصو ينثني ال

 نسحلاو حبقلا يف اهقرفي ٌملِ
 نسل وذ كررغي الو نايبلا نع

 ٍنْنَّلاو لصألاب اهقئاقح تماق

 نطف الو ال موهفب ٍةركف وذ

 نسو يف قلخلا لكو لوقعلا اهل

 ينديق قحلاو علطم رمألاو

 نطولا ملاع يف اهتروص كبجحت

 ٍنرَّدلاو ماهوألاب دّيقت لّمَع

 نكسلاب ناكسلا اهفلأت ىتح

 نحملاو قلخلا لبق ٍرمألا نم ىقلأ

 .(نئملا فئاطل) باتكب ةقحلم ةريغص ةلاسر يهو



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 اهملاوع يف لوزن نيب سفنلاو

 اهجراعم يف قرت نيب حورلاو

 نرف يف ءاوح هلو مداك

 نئملاو فيرعتلل قفاوملا يهو

 نمّدلاو ءاملا نيب لزنت اًرزن 2تدبف اهراونأ تند باجحلا نم

 ٍنلَعلا يف رسلاك َتيفَخ اهفاطلأ اهندعم ةآرم العلا يف اهلاثم

 ننفلاو لصألاب اهقئاقح تماق اًَهبِحاَصِل ٌروُن اًهّميز ةنوتيز
 نيكلاو نوكلا ىف اهتياله تدم ااهبراشل ءام اهتوعد وانو

 نبللا يف ذ ءاملاك هبجحي ثونلاو هب ءافخ ال ىنعمب تنأ لكلاو

 نمزلاو رهدلا يف هفراعم تقد هكلام ّرِع يف ٌبجتحم دبعلاو (0

 ةيرشبلا سفنلا راوطأل ةرسفملا ةيئارلا ةديصقلا ةبيجع نبا عضو كلذكو

 : هلوقب اهأدب ''اًئيِب (7) يف

 سفنلا ةفرعم يف دح ةقيرطلا خويشل سيل هنأ ةيلذاشلا ةقيرطلا معزتو
 ءيش كانه سيلو ءاهليصافتو سفنلا ةقيقحل ةماتلا ةفرعملا مهل لب «حورلاو

 الإ اهفرعي الو ءاهفرع نم دنع الإ سفنلا نوهت ال : يلذاشلا لاق : : مهنع يفخعم

 هللا هاقطصا نم الإ هبحي الو .هبحأ نم الإ هللا فرعي الو هَّللا فرع نم

 ( هسفن نيبو هنيب لاحو .هايتجاو

 عيت
 يف

(010 

(03 

 ف

0 

 يه لب «ةيناسنإلا سفنلاب مامتهالا اذهل ةعدتبم ةيلذاشلا ةقيرطلا تسيلو

 ىربك ةيانع هتأشن لوأ نم فوصتلا يف تأر ىيتلاو ءاهلبق ةيفوصلا قرطلل

 تالزانملاو تاضايرلاو تادهاجملاب اهتتامإو ءاهتارامأو سفنلا ةفرعم

 .52:؟-*<+غ١ : ص ننئملا فئاطل

 رونلا لئاسر يف ينارمعلا مالسلا دبع اهحرش دقو 05-٠-2٠١9 : ص تسرهملا :رظنا

 ١., 175-5 : ص يداهلا

 ١55. :ص رارسألا ةرد



 « دقدو ضرع » ةئلذاشلا

 ."'"ةقالع لك عطق ىلإ قايتشالاو ءدجولاو

 :ةيلذاشلا دنع سفنلا ةقيقح -؟

 .مدلا ىلع سفنلا قلطت كلذكو .هسفن تجرخ :لاقي «حورلا يه : سفنلا

 دقو «''”حورلا انه اهب دارملاو «يناعملا نم كلذ ريغو نيعلاو ءدسجلاو

 يف امهنيب زييمتلا ريسعلا نم راصو «حورلاو سفنلا ىنعم ديدحت يف اوفلتخا
 زمرت حورلا نأو ءدحاو ءيش امهنأ :مهمالك نم بلغألا نكل ؛ةريثك نايحأ

 ملاعلاو يويندلا ءزجلل سفنلا زمرتو «ناسنإلا نم يلاعتملا دلاخلا ءزجلل

 : 2" 7هنم يىداملا

 ىوقل لماحلا فيطللا يراخبلا رهوجلا : يه سفنلا :  هللا ءاطع نبا لاق

 لقعلاو سفنلا نإ» :ةبيجع نبا لاقو «'.'« ةيدارإلا ةكرحلاو سحلاو ةايحلا

 ةينارونلا ةينابرلا ةفيطللا وهو ءدحاو ىمسمل ءامسأ رسلاو حورلاو بلقلاو

 فالتخاب اهؤامسأ تفلتخا امنإو «يناملظلا ينامسجلا بلاقلا اذه يف ةعدوملا

 .0(اهراوطأ لقنتو اهلاوحأ

 اهيلع قلطي هنأو ءدسجلا يف ةعدوم ةفيطل سفنلا نأ نودقتعي مهف :تلق

 نكلو «-سفنلا بتارم ركذ دنع هركذ يتأيس امم - لقعلاو حورلاك ىرخأ ءامسأ

 زيمت يتلا مهرارسأ يقابك رس يه مأ ؟اهب حوبلا زوجي لهو سفنلا ةقيقح يه ام
 .!!يفخلا مهنيد اهب

 ١19. :ص يسوطلل عمللا :رظنا (1)

 /1:برعلا ناسلو 2777/7: ةغللا يف حاحصلاو 2755 :ص طيحملا سوماقلا رظنا (؟)

77. 

 .77” :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا 65)

 .١؟ :ص حالفلا حاتفم (:4)

 ١78. :صص ممهلا ظاقيإ (5)



 :حورلا ةقيقح ةيرس -"
 ةصاخلا الإ اهب ملسي الو اهفرعي ال هنأل «حورلا ةقيقحب حوبلا زوجي ال

 مهف نيملسملا مومعو مهنم ةقيرطلا ءاملعو ةعيرشلا ءاملع امأو ءمهنم

 اومرح كلذلو ءاهوركنأل مهدنع تركذ ولو «سفنلا ةقيقح نع نوبوجحم

 نم رس هرسو ناسنالا ةقيقح نإ » :ةبيجع نبا لاق :حورلا ةقيقح نع حاصفإلا

 ىلع ركذي امنإو «حيرصتلا هجو ىلع بتكلا يف عضوي نأ زوجي ال هللا رارسأ

 .''"( ةراشإ هلك انملعو ,حيولتلاو ةراشالا هجو

 :ىلاعت هّللا تاذ نم ةذوخام ةعطق سفنلا ةقيقح - 4

 .مهتديقعب اوحرص مهنأ الإ سانلا نع حورلا ةقيقح رتس بوجوب مهلوق عم

 .«فرعي نأ دارأف «فرعي ال اًيفخ اًميطل هلزأ ىف ناك ىلاعت هللا نأ :اومعزف

 اهنأ اهتقيقحف ,هتافص نم تانئاكلا لك ترهظف «تانئاكلا ىف هتافصب ىلجتف

 تاذلا نم تذخأ اهتدامف ءحورلا تانئاكلا كلت ةلمج نمو «ةقيقح هللا تاذ

 نمو «ءزج اهنم عطتقا امنإو «لدبتت مل يتلا ةيلصألا تاذلا يهو «'''ةيتوربجلا

 ربتعت ىتلا حورلا : هتلمج نمو .توكلملا ملاع وهو ملاعلا لك نوكت ءزجلا اذه

 خويش صوصنو «'''ىلاعت هلل فرشألا ةخسنلا ربتعتو «ىلجتلا رهاظم لمكأ

 سفنلا نأب نوحرصي مهف ءاّدج ةريثك ةيرفكلا ةديقعلا هذه تابثإ يف ةيلذاشلا

 لاق :كلذ يف مهصوصن ضعب هذهو ءهنم ءزجو هللا تاذ نم ةعطتقم حورلاو

 .'*”( رونلا نيع نم دحاو ءيشل نامسا حورلاو سفنلا ١ :يواقردلا يبرعلا

 ضبق دق ىلاعت هللا نأ كش ال ذإ .رونلا نيع نم ةينارون حورلا ١ :اًضيأ لاقو

 )١( :ص ةيهلالا تاحوتفلا ١7.

 .08 :ص ةيسودقلا حنملا :رظنا (؟)

 .15 -784 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا :رظنا (*)

 ١175. :ص ةيدهلا روشب (54)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 لك نوكت َمْللَو هرون نمو «تناكف ءاذمحم ينوك :اهل لاقف هرون نم ةضبق
 .2070 ءىش

 هنع صوصنلاو «ةبيجع نيا ةديقعلا هذه نع نابأ نم حضوأ نمو : تلق

 : دج ةرش

 ةينارون ةفيطل يهو «ةيناحور يه ناسنإلا ةقيقحو ١ : ةبيجع نبا لاق

 سفنلل ١ :اًضيأ لاقو «'"”« ةيتوسان ةفيثك ةيرشبب تبجتحا مث «ةيتوربج ةيتوهال
 ةروس] «لْعأْلا مكر انأ## :لاق ثيح «نوعرف ىلع الإ ترهظ ام ةيصاخ

 ملاع نم 0 ثيح ءاهزوربو اهتأشن لصأ يه ةيصاخلا هذهو «[7 4 :تاعزانلا

 لاقو 670 [19:رجحلا ةروس] «ىحوُب نم هيف ٌتحَفَتَو#© :ىلاعت لاق ؟توربجلا

 نم ِهِف 2 : ىلاعت هلوق رظنا «يتوربج رون ةعطق حورلا لصأف » :اًضيأ

 تلهجو ءاهلصأ تيسن لكيهلا اذه يف تبكر املف «[7؟9:رجحلا ةروس] 6 ىحور

 ةفرعم يف دهتجتو ءاهلصأ ىلإ قشعت تلعجف ؛ميلعلا ميكحلا ةمكحب اهرمأ
 اهل لاقيف «لوصولل ابلط ةيسحلا ةمدخلا يف اهسفن بعتتو ءاهرهظمو اهقلاخ
 .كبر يفرعت كلصأ يفرعا «كنم كيلإ برقأ ءيشلاو كسفن نيبعتت مك ىلإ

 اهنع فشكتا املف «هبر فرع هسفن فرع نم :'؟”يزارلا ذاعم نب ىيحي لاق

 ءاهانكس تلهج يتلا رادلا يهو «ةرضحلا يف اهسفن تدجو مهولا باجح

 ال يهو اهل تناك ءاهيف نكست تناك يتلا رادلا تدجوو ءاهبعت نم تحارتساف

 : ىنعملا اذه يف يرتششلا لاقو ...رعشت

 .510 :ص ةيدهلا روشب (0)

 51١., :ص ةيهلالا تاحوتفلا ()

 .؟5/"617 :ديدملا رحبلا ()

 نرقلا يف ةيفوصلا خويش رابك نم ءروباسين نكس «يزارلا رفعج نب ذاعم نب ىيحي :وه (4)
 اهب يفوتو ءروباسين ىلإ داع مث «قارعلا ىلإ رفاس مث ءروباسينب ماقأ ءيرجهلا ثلاثلا
 ١١17. :ىربكلا تاقبطلاو 247 : ص ةيريشقلا ةلاسرلا : رظنا .(ه1048)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثئاثلا بابلا

 يناث مث سيل بيبحلاو بحملا انأ ينآر نمل بيجع ءيش انأ

 كنيب ةعطق الو «كتلحر اهيوطت ىتح هنيبو كنيب ةفاسم ال : مكحلا يف لاقو

 حورلا » :يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع لاقو .'!"( كتلصو اهوحمت ىتح هنيبو

 رحب وهو «ربكألا رسلا نم ىلجت يأ «لصفنا يذلا مظعألا حورلا نم ةعطق

 تيقب الإو «ةيندللا مولعلاو ةبيرغلا رارسألا اهل تدب كلذ نمف ...ةيهولألا
 .لاكشألا عيمج ةيمدآلا ةروصلا هذه يف ىلاعت قحلا ىوط دقف ...ةهئات ةلهاج

 ةلصتم اهنأل ءاهل ةياهن الف يتوهاللا اهانعم ةهج نم امأو ءاهسح ةهج نم اذه

 ." «هل ةياهن ال اهب يلجتلا نأل هل ةياهن ال يذلا «توربجلا رحب

 نود نم دبعل ىلولا رون نع فشك ول» :ىسرملا لاق كلذلو :تلق
 ْ ْ هلل

 :ىلاعت هللا تاذ نم ةعطق حورلا نأ ىلع مهتلدأ -ه

 لثمو «هنم ةعطقو «ةيتوكلملا هللا تاذ نم ةخسن حورلا نأ ىلع اولدتسا

 يفو 0*2« هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ) :ثيدح ١- : '؟!اهنم ةريثك ةلدأب ءهنم

 ام تافصلا نم هاطعأو مدآ قلخ هانعم ١ :اولاق '''2 نمحرلا ةروص ١ ىلع ةياور

 ةيهلالا تاحوتفلاو «58 :فوشتلا جارعم :رظناو 23507 -١70:ص ةيهلاإلا تاحوتفلا )1١(

 .58 2 7ا/: ص

 ١57. :ص يداهلا رونلا لئاسر (؟)

 .؟7١ :ص ممهلا ظاقيإ (9)

 .57- 7 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا ىف ةلدألا هذه رظنا (:)

 .1717 :ح ملسمو 31711 :ح يراخبلا هجرخأ (5)

 «44 :ح (١/275:تافصلا يف ينطقرادلاو 297 /١:ديحوتلا يف ةميزخ نبا هجرخأ ()

 : يئاكلاللاو « 444 :ح ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبعو 117(2ة٠8:ح ١١/ ٠ :يناربطلاو

 5151437 :ح 2359/5 :مكاحلاو 27 851/ :ح ةنابالا يف ةطب نباو ءالا 7: .4 77 /'*

 ريغ حيحصلا لاجر هلاجر ٠١77/4: :ىمثيهلا لاقو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو

 - حتف يف هتاور رجح نبا قثوو ,.فعض هيفو ةقث وهو يناقلاطلا ليعامسإ نب قاحسإ



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ."7(ةيونعملاو ىناعملا تافص ىهو «نمحرلا تافص هبشي

 لاق «نمحرلا قالخأب قلختلا يف بيغرتلا درو دق » هنأ مهتلدأ نمو -؟
 ©0290 همحرلا قالخأب اوقلخت » : هلل

 :ىلاعت هّللا تافصب حورلا ليثمث -5

 كلذ اوعبتأ ةيتوكلملا ىلاعت هَّللا تاذ نم ةعطق حورلا نأ ةيلذاشلا تلاق امل

 .ةردقلا ةلماكو ملعلا ةلماك يهف .هتافص يف ىلاعت هللا لثامت حورلا هذه نأب

 اذه رتس مهيلع بجيو «مهنم صاوخلا دنع الإ رهظت ال ةقيقحلا هذه نكل
 اورهتشا يتلا هتامارك ضعب يف يفوصلا فراعلا هرهظي دقو «موعزملا لامكلا

 ركذ تافصلاو ءامسألا ديحوت يف ةيلذاشلا ةديقع بلطم يف قبس دقو ءاهب

 صوصنلا ضعب هذهو «هتلثاممو هّللاب قلختلا لضف مهداقتعا يف ةريثك صوصن

 : ةلأسملا هذه ىلع ةدهاشلا

 .كتافصب يتافصو .كئامسأب يئامسأ قحم كلأسأ» :يلذاشلا لاق

 يئامسأ جردأو» : اًضيأ لاقو «"70 كرايتخاب يرايتخاو «كريبدتب يريبدتو

 جرد .«كلاعفأ تحت ىلاعفأو «كتافص تحت يتافصو .كئامسأ تحت

 :اًضيأ لاقو «'*”( ةمامالا روهظو «ةماركلا لزنتو «ةمالملا طاقسإو «ةمالسلا

 دبعلا نوكيل .نوكيو ناك ام ِةدكَي كلوسر هب ىأر يذلا رونلا نم يل به مهللا »

 يف ينابلألا هفعضو :هيوهار نب قاحسإو دمحأ مامإلا حيحصت لقنو هنن : 6يرابلا -

 .17/57١:ح ةفيعضلا ةلسلسلا
 )١( :ص ةيهلإلا تاحوتفلا 55.

 .ةيلذاشلا دنع تافصلاو ءامسألا ديحوت ثحبم يف هيلع درلاو الصفم ثيدحلا جيرخت قبس عه

 ١60. : ص رارسألا ةرد 62

 ءانف اهلك رارسألا ةرد يف ةيعدأ يلذاشللو 285 :ص رارسألا ةردو 2559: ص نئنملا فئاطل 60

 .1 5١94 قمح لكي ملا « : تامصلا ىف



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 «تامولعملا نم ءيشل رظنلا ديدجت نع كب اًينغ ءهسفن فصوب ال هديس فصوب

 .")0 تارودقملا نم دارأ امع زجع هقحلي الو

 رخأتلاو هل مدقتلا هاهتنمو «نوكلا ةبتر يف ناسنإلا أدبم » : ةبيجع نبا لاقو
 هاهتتمو نوكلا لوأ وهف هيط دعب قابو «نوكلا ىلع قباس حاورألا شيجف «هنع

 ,ةيرهاظلاو «ةيرخآلاو ةيلوألا هيف نأل «ةيلزألا ةينادمصلاب هبش ناسنإللف

 روهظ ال ذإ ناسنالاب ةرهاظ يهو «هئانف دعب يقبتو نوكلا لوأ هحورف «ةينطابلاو

 ؛ةدارالاو «ةردقلا :يناعملا تافص نم عبس هيفو «هيف ةنطاب «هب الإ اهل

 ةالصلا هيلع لاق اذهلو «مالكلاو ءرصبلاو «عمسلاو «ةايحلاو «ملعلاو

 ."”(2 هتروص ىلع مدآ قلخ هّللا نإ :يراخبلا يف امك مالسلاو

 هدمأ اذإف «ىهانتت ال يتلا هتافص نم ةفصب هدبع قحلا دمي دق ١ :اًضيأ لاقو

 يقب ولف .هكاسمإ ىلع ردقي ال .لوقعلا هنع زجعت مالكب ملكت مالكلا ةفصب
 ضعب ناك دقو «ىلاعت حلا هتكسُي ىتح «همالك دفن ام هلك هّرمع ملكتي

 امك يسفن نم ديفتسأل ينإ :مهيلع ملكتي نيح هباحصأل لوقي تاداسلا

 ردق ةردقلا ةفصب هدمأ اذإو «يهلالا ضيفلا نيح كلذو «ينم متنأ نوديفتست

 رصبلا ةفصب هدمأ اذإو ءءيش لك عمس عمسلا ةفص هدمأ اذإو ؛«ءيش لك ىلع

 .هانعم ثيح نم ديعلا يف ةنماك فاصوألا هذهو ءاذكهو ءدوجوم لك رصبأ

 ."7( ةيبوبرلا رّسل اًئوص ؛اهدادضأ روهظب تبجتحا

 :ةقولخم ريغ ةميدق حورلا -
 ىلاعت هللا رون نم ضعب اهنأو «ةثداح ريغ ةميدق حورلا نأ ةيلذاشلا تمعز

 : يتاذلا

 )١( :ص ننملا فئاطل 5907.

 )( .0”7ا/ : ص ةيهلالا تاحوتفلا

 )*( :ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظناو .”ا94/5 :ديدملا رحبلا 55-75.



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 .قرفلا لهأ بهذم ىلع يرجي ةثداح حاورألا نوكو ١ :ةبيجع نبا لاق

 ضعب تلأسو ...مهرظن نع تانئاكلا ءانفل مهدنع ثداح الف عمجلا لهأ امأو

 مهدنع حابشألا لاجرلا :لاقف ؟ةميدق وأ ةثداح حاورألا له :نيفراعلا انناوخإ

 :اًضيأ لاقو «''':موتكم رس هنكل .مدقت امك ءانفلا ماقم ىلإ ريشي «ةميدق

 ىهو ءاهلصأل تعجر تمصتا امل اهنأل اًرارسأ ةيفصتلا دعب حاورألا اومسو ١

 عيمجلا عجر حابشألا ىلع تلوتسا اذإف «ميدقلا يتوربجلا رسلا نم ةعطق
 ."'7( اميدق

 :حورلا لامك -/

 لبق ةردقلاو ملعلا يف ةلماك تناك اهلصأ يف حورلا نأ ةيلذاشلا دقتعت

 اهيلع ناكف ءاهنع باغو ؛كلذ لك تيسن ندبلاب تلح املو .ندبلل اهلوزن

 : ةبيجع نبا لاق «يسنملا اهلامكل اهعجري ىتح ةيبرتلا خيشب يدتقت نأ اًمازل

 لوقع اهل تناك اهنأ قيقحتلاو ؟ال مأ لقع اهل ناك حابشألا لبق حاورألا له»

 ةكاّرد ةمألع تناك لب «ةيبوبرلاب ترقأ كلذلف «"”ربكألا لقعلا نم ةسبتقم

 نم وه يذلا لقعلا كلذ اهنم هللا لازأ حابشألا ملاعل تزرب املف...ءايشألل

 لاز امف «نطبلا يف دلولا نانتجا دنع رغصألا لقعلا اهيف تبنأو ءربكألا لقعلا

 هجلاع بيبطلاب دبعلا لصتا اذإف «ةنس نيعبرألا ىلإ ليقو ؛ملحلا ىلإ اومني

 .47( رابكلا ءايلوألا نم هبحاص نوكيف «ربكألا لقعلا ىلإ هلصوي ىتح

 تثبخت نكل «بيطلا ةياغ بيط اهلصأ سفنلا » : يواقردلا يبرعلا لاقو

 .48 :ص فوشتلا جارعم (1)
 .١5؟ :ص ممهلا ظاقيإ . 50٠ /5 :ديدملا رحبلا :رظناو ءالا :صص فوشتلا جارعم (؟)

 اضيأ ىمسيو ءمظعألا حورلا :هل لاقيو ءدوجولل هَّللا هرهظأ رون لوأ :وه ربكألا لقعلا (*)
 5١. :ص فرشتلا جارعم :رظنا .ةيدمحملا ةضبقلا

 .517 : ص يرتششلا ةينون حرش :رظناو 5١-21. :ص فوشتلا جارعم (4)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 تلهجو «ءاهانغ دعب ترقتفاو ءاهزع دعب تلذو ءاهولع دعب تندو «اهبيط دعب

 ءاهتردق دعب تزجعو ءاهئافص دعب تردكتو ءاهتوق دعب تفعضو ءاهملع دعب

 دعب اهلصأو اهنطو نع تبرغتو ءاهتيرح دعب تدبعتو ...اهسنأ دعب تشحوتساو

 اهتاذ يف حورلا » :ميهاربإ يكز دمحم لاقو .''”«اهلصأو اهنطوب تناك نأ

 .")(ءاش ام هفراعمو همولعو هرارسأ نم هَّللا اهعدوتسا «ةلقاع ةلماك

 :سفنلا بتارم :اًيناث

 اهجرخت ال تاروطتو بتارم اهل نكل «ةدحاو سفنلا نأ ىلإ ةيلذاشلا تبهذ

 اًلثم سفنلاف «ىرخألا ىلع قلطي ال ةبترم لك ىمسمو «ةدحاو اًناذ اهنوك نع

 بتارم ركذ يف مهلو «ةحودمم الإ نوكت ال حورلاو «ةمومذم الإ نوكت ال

 :ناميسقت اهتاروطتو سفنلا

 :لوألا ميسقتلا

 ىلإ مسقنت يهف : ةيلحتلاو ةيلختلاو «ةملظلاو رونلا ثيح نم سفنلا بتارم

 يه بتارملا هذه مظعأو «""ةماهل ديزي مهضعبو «ةنئمطمو «ةماولو «ةرامأ

 سفنلل لصو نمو «(رسلا) يناثلا ميسقتلا يف فدارت يتلا «**”ةنئمطملا سفنلا

 .دوجولا مدعناو «ةدحولا رحب لخدو «ةلماكلا سفنلل لصو دقف ةنئمطملا

 نوكت مث «حئابقلا ىلع اهبحاص مولت ...ةماّوللا سفنلا » : ةبيجع نبا لاق :هدنع

 دوهشب نئمطت نيح ةنئمطم نوكت مث «ةيندللا مولعلاو تاريخلا همهلت ةم

 ىلإ عجرت ذئنيحف «هاوس ىرت الف «هريغ ىلع هَّللاب لدتست لب «ةطساو الب قحلا

 ثداحلا ىشالتيف ؛دبألاو مَدِقلا وهو ءاهلوصأ ىلإ اهلك ءايشألا عجرتو ءاهلصأ

 .1١؟1-١7؟5 :ص ةيدهلا روشب (0)

 4١. :ص ةيمالساإلا دئاقعلا ةصالخت (؟)

 .179 :ص يداهلا رونلا لئاسر :رظنا .ةمهلملا يأ (9)

 .04 :ص مظعألا مسالا ضاير يف اهل ميهاربإ يكز دمحم تامسقت رظنا (8)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 «ةماّولو «ةراّمأ :ةعبرأ سوفنلاف ءهدحو ناك امك ءهدحو ميدقلا ىقبيو

 ىلإ لاح نم بلقتتو روطتت «ةدحاو سفن ةقيقحلا يف يهو «ةنئمطمو ؛ةماهلو

 تملظت املف «حورلا اهلصأف ةيدرتلاو ةيقرتلاو «ةيلحتلاو ةيلختلا رابتعاب «لاح

 .017( ةنئمطم مث «ةماّهل مث «ةماّول مث ةرامأ اًسفن تيمس

 ةماولو ةرامأ :ةعبرأ سوفنلا ١ :يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع لاقو

 نم بلقنت اهروطتبف «ةدحاو ىهف الإو ءاهروطت بسحب اذهو «ةنئمطمو ةماهلو

 «حورلا اهلصأف «ةيقرتلاو ةيبرتلاو «ةيلختلاو ةيلحتلا رابتعاب «لاح ىلإ لاح

 .""" ةنئمطم مث ءةماهل مث «ةماول مث «ةرامأ اًسفن تيمس تملظت املف

 سفنلا هللا قلخ امل » : ةنئمطملا سفنلا نع يسرملا سابعلا وبأ لاقو

 هيلع تلزن هرون عستاو «هلقع رفوت دبع يأف «لقعلا لابجب اهاسراف تبرطضا

 تناكف بابسألا يلوب تقثوو «بارطضالا نع هسفن تنكسف هبر نم ةنيكسلا

 ريبدتلا نع ةدئاح «هراونأو هدييأتب ةدودمم «هرادقأل ةنكاس يأ «ةنئمطم

 ."”( اهاري هنأ هملعل اهالومل تنأمطا «ريداقملل ةعزانملاو

 يف «ىرخأ بتارم '”هيهاربإ يكز دمحم هقفاوو يمشاهلا دمحم دازو

 اهدهاج اذإف ءءوسلاب ةرامألا سفنلا :اهلوأ «بتارم عبس سفنلل » :هلوق

 تراص اهبحاص اهبذه اذإف «ةفلاخم تبكترا اذإ مدنت «ةماول تراص اهبحاص

 تراص اهاقرو اهجلاع اذإف «ةنئمطم تراص اهبذه اذإف «ريخلا لعف مهلت ةمهلم

 تراص اهبذه اذإف «هناحبس هّللا دنع ةيضرم هللا مكحب ىضرت «ةيضار

 )١( :ديدملا رحبلا  »"5١8/5:ص مظعألا مسالا ضاير يف :رظناو 07.

 ١1٠. :ص يداهلا رونلا لئاسر (؟)

 )  )20ص ريونتلا يف سفنلا بتارم نع هللا ءاطع نبا ليصفت رظناو «779 : ص نئنملا فئاطل :

.١١/ 
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 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 اًصاخ اًركذو اًماقم ةبترم لكل لعجو يفونملا ضيفلا وبأ عسوتو «'''« ةلماك
 .(هللا الإ هلإ ال) مث ءرافغتسالا :اهركذو «ةبوتلا :اهماقم سفنلا ةبترمف «هب

 ةمهلملا سفنلا ةبترمو «ةبقارملاو ةبساحملا :اهماقم ةماوللا سفنلا ةبترمو

 ءربصلا :اهماقم ةنئمطملا سفنلا ةبترمو «نوكسلاو مضلاب (وه) :اهركذ

 :(مويق) اهركذو ءاضرلا :اهماقم ةيضارلا سفنلا ةبترمو :«(يح) :اهركذو

 ."”بللا نيعب ركفلا :اهركذو «بحلا :اهماقم ةيضرملا سفنلا ةبترمو

 :يناثلا ميسقتلا

 مث حور مث بلق مث لقع مث سفن يه : ليصفتلا ثيح نم سفنلا بتارم

 ةبترم يهو اهالعأ ىلإ لصي ىتح كلاسلا اهكلسي تاجردو بتارم يهو ؛'"”رس
 مهب قيلي ىمسم موق لكلو «نيلصاولا نيفراعلا نم كلذ دنع نوكيف ءرسلا

 لاق :ةدومحم الإ نوكت ال حورلا ةبترمو «ةمومذم الإ نوكت ال سفنلا ةبترمو

 «يسرك حورلاو «يشرع بلقلاو «ةيوامس سفنلاو «ةيضرأ ةنيطلا ١ : يلذاشلا

 هب ىأر يذلا رونلا نم يل به مهللا » :اضيأ لاقو 0« نيأ الب ِهَّللا عم رسلاو

 عاونأ عيمجب رسلا تاذب اًطيحم ...دبعلا نوكيل ءنوكيو ناك ام ٍةِكَذ كلوسر

 ."”"«رسلا عم حورللو «لقعلا عم بلقللو ءسفنلا عم ندبلل اًبترمو ؛تاوذلا
 نيع نم دحاو ءيشل نامسا حورلاو سفنلا ١ :يواقردلا يبرعلا لاقو

 )١( :ص قحلا ىلإ ةلحر رظناو 27” :ص ديدسلا لحلا 7917.

 78-41١. :ص يمالساإلا فوصتلا ىلإ لخدملا :رظنا ()

 رحبلاو 2358 : ص ضرافلا نبا ةيرمخ حرشو 259 :ص شيشم نبا ةالص حرش :رظنا (©)

 ١١7( :ص يفونملل لخدملاو 2/4 :ةيمالسإلا ةديقعلا ةصالخو 2797 /5:ديدملا

 .47 :ةيهلالا تاماهلإلاو ١١8« قحلا ىلإ ةلحرو

 ١١7. :ص ننملا فئاطل (5)

 5١9. : ص ننملا فئاطل يف يسرملا سابعلا يبأ ليصفت رظناو 2707 : ص نئملا فئاطل (5)



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا

 رسلاو «صاوخلل حورلاو ؛ماوعلل سفتلا ١ :ةبيجع نبا لاقو «''”«رونلا
 .«توكلملا ملاع لهأل حورلاو «كلملا ملاع لهأل سفنلا ءصاوخلا صاوخل

 ."7(توربجلا ملاع لهأل رسلاو

 : ماسقألا هذه فيرعت يف اولاقو

 .هقالخأو دبعلا لاعفأ نم مذي امع ةرابع :موقلا دنع سفنلا »

 .ةيتوكلملا راونألا فشكو ةيهلالا تايلجتلا لحم نع ةرابع : حورلاو

 ةيتوكلملا راونألا فشكو ةيهلإلا تايلجتلا لحم نع ةرابع :رسلاو

 .""« صاوخلا صاوخل رسلاو صاوخلل
 دقف اهيلإ لصو نمو «رسلا ةبترم يه مهدنع بتارملا هذه مظعأو :تلق

 حاورألا اومسو » : ةبيجع نبا لاق :يهلإلا يتوربجلا ميدقلا هلصأ ىلإ لصو

 رسلا نم ةعطق ىهو ءاهلصأل تعجر تفصتا امل اهنأل اًرارسأ ةيفصتلا دعب
 ."'”«اميدق عيمجلا عجر حابشألا ىلع تلوتسا اذإف «ميدقلا يتوربجلا

 :رخآ/ عضوم نم تايمسملا هذه ىنعم فالتخا

 ١ - نيدلا بتارمب سفنلا بتارم ةلص :

 «نيدلا بتارم فالتخاب اهتيمست فلتخت سفنلا نأ ىلإ ةيلذاشلا تبهذ

 حورلل ناسحإلا ةبترمو .بلقلل ناميإلا ةبترمو .«سفنلل مالسإلا ةبترمف
 ىمسمل ءامسأ نطابلاو رسلاو حورلاو بلقلاو سفنلا » : ةبيجع نبا لاق :رسلاو

 اهؤامسأ فلتختو ءاناسنإ اهب ناسنإلا ناك يتلا ةينابرلا ةفيطللا وهو ءدحاو

 نم تصلخت نإو ءاًسفن تيمّس صقنلا ةهجل تلام نإف ءاهفاصوأ فالتخاب

 ١785. :ص ةيدهلا روشب (0)

 .57 :ص فوشتلا جارعم (؟)

 .59 :ص فوشتلا جارعم 6

 .؟ :ص فوشتلا جارعم (4)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ناسحإالا ماقم ىلإ هنم تصلخت نإو .اًبلق تيمس ناميالا ماقم ىلإ مالسإلا ماقم

 تبهذ نإو «احور تيمّس ءربلا دعب تاحارجلا رثأك صقنلا رثأ اهيف يقب نكلو

 .237( رسلاب تيمُّس تيفصو رثألا كلت
 :ةيصعملاو ةعاطلاب سفنلا بتارم ةلص -؟

 لمع فالتخاب اهتيمست فلتخت سفنلا نأ ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا تيهذ

 تقرت نإف ءاّسفن تيمس ةيصعملا لعفب ةصقان تناك اذإف «ةيصعملاو ةعاطلا

 لعفب لامكلل تلصو نإف ءاّبلقو القع تيمس دعب لمكت ملو ةيصعملا نع
 حورلاو سفنلا نإ» :ينارمعلا مالسلا دبع لاق :اًرسو اًحور تيمس ةعاطلا
 امف «نادبألا يف ةيراسلا «ةيتوهاللا ةفيطللا وهو «دحاو ىمسمل ءامسأ رسلاو

 ةلماكلا ىوقتلاب ترهطت اذإف ءاسفن تيمس ىوهلاو ةفلاخملا ىلإ ليمت تماد

 - لاقو «''”( اًرس تيمس تاذلا رارسأ اهيلع تقرشأو تكزت نإف ءاًّحور تيمس

 وأ هلقعتل القع يمس ءدحاو ءيش بلقلاو لقعلاو» :-لقعلاو بلقلا نع

 ." "« ةعاط ىلإ ةيصعم نم هبلقتل اّبلق يمسو «رشلا نع هطابر وهو «هلقاعت

 : قئاقحلاو مولعلاب سفنلا بتارم ةلص -'
 كرادم فالتخاب اهتيمست فلتخت سفنلا نأ ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا تبهذ

 مولعلا كرادم ناك نمو «سفنلا هتبترمف ةوهشلا كرادم نم ناك امف «مولعلا

 تايلجتلا ملع نم صاوخلا مولع كرادم نم ناك نمو «لقعلا هتبترمف ةيعرشلا
 لقعلاو سفنلا نأ ملعأ :١ ةبيجع نبا لاق :رسلاو حورلا هتبترمف تادراولاو

 ناك امف «كرادملا فالتخاب يماستلا فلتخت نكل ءدحاو ءيش رسلاو حورلاو

 ةيعرشلا ماكحألا كرادم نم ناك امو «سفنلا هكردمف تاوهشلا كرادم نم

 .5/8 :ص فوشتلا جارعم 01

 .54 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا يف ةبيجبع نبا مالك رظناو ١85٠« :ص يداهلا رونلا لئاسر (؟)
 ١57. :ص يداهلا رونلا لئاسر ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 امو «حورلا هكردمف تادراولاو تايلجتلا كاردم نم ناك امو «لقعلا هكردمف

 .")(دحاو لحملاو ءرسلا هكردمف تانكمتلاو تاقيقحتلا كرادم نم ناك

 : هّللعو ندبلاب سفنلا بتارم ةلص - 4
 اهقلعت فالتخاب اهتيمست فلتخت سفنلا نأ ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا تبهذ

 يف أدب نمو «سفنلا ةبترم يف وهف هب الوغشمو ندبلاب اًئبشتم ناك نمف «ندبلاب
 ندبلا كرت يف بلقتيو بلقلا ةبترمل دعصي مث «لقعلا ةبترم يف وهف هنم هررحت

 :رسلاو حورلا ةبترمل لصو دقف كلذ يف نأمطاو ندبلا رجه نإف «هب قلعتلاو

 تاوهشلاو بونذلاو يصاعملاب ةملظتم تماد ام حورلا :ةبيجع نبا لاق

 امف ءالقع تيمس ريعبلا لاقعنا تلقعناو ترجزنا اذإف ءاّسفن تيمس سويعلاو

 تنكسو تنأمطا اذإف ءاّبلق تيمس روضحلاو ةلفغلا يف بلقتت تلاز

 تيمس سحلا شبغ نم تفصت اذإف .اًحور تيمس ةيرشبلا بعت نم تحارتساو
 رس وهو اهلصأ ىلإ تعجر نيح هللا رارسأ نم اًرس تراص اهنوكل ءاّرس
 29( توربجلا

 :ندبلاب سفنلا ةلص :اًنلاث

 ندبلا ةعيبطف «هعزانتو ندبلا فلاخت سفنلا نأ ىلإ ةيلذاشلا ةقيرطلا تبهذ

 نيتعيبطلا نيتاه نيب رمتسم عارص كانهو «ةينارون سفنلا ةعيبطو ؛ةيناملظ
 رهقب كلذو «ةلماكلا سفنلا ىلإ لوصولل ىعسي يذلا يفوصلا كلاسلا هيناعي

 يقترت نل سفنلا نأو «سفنلا نجس ندبلا نأ نوروصتي مهو «ندبلا تاوهش

 ال ١ :ةبيجع نبا لاق «"”ندبلا نم تررحت اذإ الإ ةدحولا ىلإ لصتو حورلل
 ىلع هانعمو «تيرشب ىلع هتيناحور يلوتست ىتح «ةيصوصخلا يف دحأ عمطي

 .57” :ص ممهلا ظاقيإ )١(

 ١165. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا 69



 ةيئاسنإلا سفن ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابا
 .'')( ةيسدقلا ةقيقحلا راونأ تحت ةيعيبطلا ةيئيطلا سنختو ءهسح

 : ةيلاتلا دئاقعلا اوبتر ندبلل ءادعلا اذه ببسبو

 :اهصقنو حورلا لهج ببس ندبلا ١-
 ملعلا لامك اهلف «ندبلا يف اهلوزن لبق ةلماك تناك حورلا نأ اومعز

 دبع ررق دقف :ةردقلاو ملعلا يف اهلامك بهذ هيف تلزن امل اهنأو «ةردقلاو

 ةملاع تناك اهنأو ءدسجلاب اهلاصتا لبق حورلا يف هبهذم غابدلا زيزعلا

 :حورلا عمس امأ ءرظنو يشمو رصبو عمس اهلف «ءيش اهزجعي ال «ةكردم

 ضرألا قراشم ىلإ غلبي :اهرصبو ءاهبراغمو ضرألا قراشم ىلإ غلبيف

 ضرألا قراشم اهب عطقت :اهتيشمو «قابطلا عبسلا ىلإ جرخيو ءاهبراغمو

 ."'”لامكلا كلذ نع تبجح ندبلل تلزن امل اهنأو «ةوطخ يف اهبراغمو

 :هسفن هندب بلغ نمل سفنلا قالطإو «هندب هسفن تبلغ نمل حورلا قالطإ -؟
 ءاّقلطم موم ذم امهدحأف «ناعمتجي ال نايمسم حورلاو سئفنلا نأ أومعز

 ةفيطللا تيمس «ندبلا بلغ اذإف «ندبلا كلذ ةلعو ءاّقلطم حودمم رخآلاو

 لاق ءاحور هيف ةعدوملا ةفيطللا اتيمس ندبلا مره اذإو ءاّسفن همف ةعدوملا

 «بدجلاو طحقلا لصح دقف ةبولغم حورلاو ةبلاغ سفنلا تناك اذإ » : ىلذاشلا

 حورلا تمادام » :يواقردلا يبرعلا لاقو « "76 هلك رشلا ءاجو ءرمألا بلقناو

 تكرت اذإو « حورلا مسا الإ اهيلع قدصي ال يهف ...اهئاهبو اهنسحو اهئافص ىلع

 اهنوكسبو اهنطول اهتقرافمب تردكتو ...ءاهبلاو نسحلاو ءافصلا نم هيلع يه ام

 تافطتقم حرشو «358 ٠50 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا :رظناو 255/5 :ديدملا رحبلا )١(

 ةينارون تالسلس نمض ةيمورجألا حرشو ١١١ : ص يرتششلا ةينونو «07 : ص يرتششلا

 ١10. : ص ةديرف

 .87 : ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :رظناو ١784-158. :ص زيربالا :رظنا (0)

 ١١١. :ص رارسألاةرد (0)



 «دقنو ضرع , ةيلئاشلا
 .00'2 سفنلا مسا كاذ ذإ اهيلع قدص اهتبحأ ريغل

 :يتوربجلا هلصأل اهعوجر بيس وه ندبلل حورلا ةاداعم -؟
 تاذ يهو اهلصأ نع تلصفنا امل اهنأو هللا تاذ نم ءزج حورلا نأ اومعز

 تقاتشا اهنإ مث «ندبلا يف تسبح ضرألا ىلإ تلزنأو «ةيتوكلملا ىلاعت هللا

 تانئاكلا ةروص يف اهل ىلجت كلذ اهنم هللا ملع املف «يتوهاللا اهلصأل تنحو

 : هللا ءاطع نبا لاق «ندبلا ةاداعمب الإ اهل لصحي ال اذهو ءاهلالخ نم هارتل

 : يواقردلا يبرعلا لاقو ككل( هنم زرب ام كدهشأ هنع ربصت ال كنإ ملع امل»

 كنع كرتتو «ءافصلا ملاع وهو «هنم تئج يذلا كنطو ىلإ عجرت نأ تئش نإف )

 نم ةاشلا خلسنت امك ردكلا ملاع نم خلسناف ...ردكلا ملاع وهو ؛كريغ نطو

 ىلع الإ هقلخ نم دحأ ىلع رسلا كلذ رهظ ام اًرس سفنلل نإ ليق دقو ...اهدلج

 : ةبيجع نبا لاقو 2276 94 : تاعزانلا ةروس] ب لالا ر انأ» :لاقف «نوعرف

 ةفراع تناك اهلك اهنأل «نايعلا ةفرعم يف اهيلع حاورألا هللا رطف يتلا ةرطفلا »

 «نادبألا ةفاثك الإ ةفرعملا كلت نع اهقاع امف ءاهتفاطلو اهئافصل «هللاب

 .(0( ةفرعملا كلت تيسن ىتح ءاهاوهو اهظوظحب لاغتشالاو

 اًنطاب هحور مظعيو «ماتلا لذلاب اًرهاظ هندب لذي نم لماكلا فراعلا -4
 :ماتلا ميظعتلاب

 لذي وهف «هتاذ عم هلماعت يف نيهجو هل نوكي نم لماكلا فراعلا نأ اومعز

 وه هسفن ةقيقح يفو «هلذتو هندب تيمت يتلا تادهاجملا عاونأب قلخلا مامأ هندب

 : ةبيجع نبا لاق «نطابلا يف تافصلا لمكأب اهفصيو اهسدقيو هحور مظعي

 ) )1١:ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظناو .ل" :ص ةيدهلا روشب 7١5-1١١.

 )( ص ممهلا ظاقيإ : 559.

 .ا" :ص ةيدهلا روشب (0)

 .7"” :ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظناو 5٠". /4 :ديدملا رحبلا (5)



 «ةينيطلا هتيرشب يهو «ةسخلاو فعضلا ةياغ يف مّلاع «ناملاع هيف ناسنإلا ١
 .ةيوامسلا هتيناحور يهو «لامكلاو ةوقلا ةياغ يف ملاعو «نيهم ءام نم اهلصأ

 رانلا ءاليتسا «ةيرشبلا ىلع تلوتساو «هللاب ملعلاب حورلا تييح اذإف «ةينراونلا

 .لهجلاو ةلفغلاب حورلا تتام اذإو ءفرشلاو ةوقلا اهتبسكأ «ةمحفلا ىلع

 لزني يذلا وه لماكلا فراعلاو ,ءلذلاو فعضلا اهتبسكأ ةيرشبلا هيلع تلوتساو

 دتمي هرهاظف «هنطاب يف ةوقلاو «هرهاظ يف فعضلا لزنيف «هلحم يف ءيش لك

 .''”«هرسأب دوجولا دّمي هنطابو ءهرسأب دوجولا نم

 ىلع حورلا راصتنا درجمب لصحت ةيبيغلا رارسألاو ةيندللا مولعلا -5

 :اهل ذملتتو ملعت لصحي مل ولو «ندبلا
 ىوق تفعض تاوهشلا نع هسفن عمق اذإ يلولا نأ :ليزيغم نبا ركذ

 تايتوكلملا ىلع عالطالاب لغتشت اهنأل «ةمودعملاك تراص ىتح «ساوحلا

 ." 70( تسبح لكايهلا هذه يفو «تصنتقا كانه نم حورلا نألو «ةيبيغلا

 قئاقد ةكاّرد ءنوكي امو ناك امل ةمالع لصألا يف تناك :  ةبيجع نبا لاق
 اًراهظإ فيثكلا لكيهلا اذه يف قحلا اهلخدأ املو «هيلع يه ام ىلع ءايشألا

 باغو اهلصأ نع تبجحنا هتيرهقب اًراعشإو «هتردق ةمظعب اًمالعإو «هتمكحل

 لكيهلا اذه ريبدتب اًلاغتشا اهملاعمو اهدهاعم تيسنو كاردالاو ملعلا كلذ اهنع

 أشن يتلا تاوهشلا ضرأ ىلإ اهب دلخيو ءهلصأ ىلإ اهب ليمي وهف «ينيطلا
 تفرفرو تراط اذإف ءاهركو ىلإ نحتو اهلصأ ىلإ قشعتت يهو ءاهنم ةمكحلاب

 ."”« اهب اًطيحم ندبلا صفق تدجو اهركو ىلإ

 )١( :ديدملا رحبلا 7/5”097.

 )'( :ص ةرهازلا بكاوكلا 786.

 )”( :ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظناو ."5 : ص ةيهلاإلا تاحوتفلا /7.



 » دقنو ضرع 7 ةيلذاشلا

 ءاهحالعو ءاهثعاوبو ءاهللع نايبو ءسفنلا مذ :يباتلا ثحتيبملا

 .ةلماكلا سفنلل يعسلاو

 :سفنلا مذ :الوأ

 حيبقلا ردصمو «ةيقالخألا رورشلا عيمج ردصم سفنلا نأ ةيلذاشلا دقتعت

 ةناهإلاو مذلا تقحتسا كلذب اهنأو «ءتافصلا نم مومذملاو «لاعفألا نم

 الو «لاح لكب ةمومذم مهدنع سفنلاف «'”هب يتأت ام لك يف اهب نظلا ةءاسإو

 قرطلا عيمج لثم سفنلل اهمذ يف ةيلذاشلا لثمو «ريخلا اهلبق نم يتأي نأ نكمي

 ةقيرط لكب اهلتقو سفنلا لالذإ مهراعش نم ناك نيذلا «ىرخألا ةيفوصلا

 ري مل تمي مل نم 0 :نيدم وبأ لاق امكو ؛ : يواقردلا يبرعلا لاق امك ةنكمم
 ةلزنم طاقسإو » :اًضيأ لاقو «2'!« ةقيرطلا خويش ةفاك دنع امكو «(«قحلا

 وبأ لاقو "7" مزال طرش مهلك ةقرطلا خويشو انخويش دنعو اندنع سفنلا

 ةروس] 4 أمنت نأ دمي هَل َّنإ# :ىلاعت هلوق ريسفت يف يسرملا سابعلا

 الو» :اًضيأ لاقو «''”«اهحبذب كرمأ هَّللاو ءهسفن ناسنإ لك ةرقب ١ :[57/:ةرقبلا

 0« هللا فرع نم الإ اهفرعي الو ءاهفرع نم دنع الإ سفنلا نوهت
 (ةيئاطعلا مكحلا) هباتك يف ةديقعلا هذه رشنو نايبب هللا ءاطع نبا ىنتعا دقو

 ةوهشو ةلفغو ةيصعم لك لصأ » :هلوق : كلذ نمف ةديقعلا هذه يف داعأو أدبف

 : هلوقو «' '"« اهنع اضرلا مدع ةفعو ةظقيو ةعاط لك لصأو «سفنلا نع اضرلا

 )١( ص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات :51١.

 ) 2)"6:ص ةيدهلا روشب 50.

 .57 :ص ةيدهلا روشب (*)

 ١9/7. : ص نئملا فئاطل (4)

 ١145. :ص رارسألاةرد (©)

 ٠١٠١. :ص ممهلا ظاقيإ ()



 )7( اهنم هملعت امل كسفنل اًماذ تنأ نكف «كيف نوئظي امل كنوحدمي سانلا»

 الإ اهيلع لقثي ال هنإف سفنلا ىلع امهلقثأ رظنأ نارمأ كيلع سبتلا اذإ 7 :هلوقو
 ,"7« اًمح ناك ام

 :سفنلا للع :اًيناث

 رومأ ركذ يف اوددشتو اوفلكتو «سفنلا للع ركذب اًمومع ةيفوصلا تمتها

 ةريثك سفنلا للع نأ اوعداو «سفنلل للعو ضارمأ اهنأ لطابب وأ قحب اومعز
 نم هلل ام صئاقنلا نم سفنلل :مهضعب لاق ىتح ءاهل رصح ال اًدج

 ءاهتيودأو سفنلا بويع يف اًباتك يملسلا نمحرلا دبع وبأ فلأو «””تالامكلا

 ةقيقحلا دييأت) هباتك يف يطويسلا ركذو «'؟”تيب ةئامنامث وحن يف قورز همظنو
 ْ .0ةلع (4/) (ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا

 :للعلا ماسقأ

 نم نيعون نيب نوقرفي مهنأ دجي ةيلذاشلا ة ةقيرطلا خويش مالك عبتتي يذلا نإ

 «سانلا نم اًريثك هيلع مهقفاوي دق ام اهنمف «ةيحورلاو ةيسفنلا بويعلاو للعلا

 ةيرس بويعو للع اهنمو «كولسلاو ةقيرطلا خويش اهركذي يتلا بويعلا يهو
 يه بويعلا هذهو «مهدنع ىربك مولع نع باجح يهو «مه الإ اهمهفي ال ةيفخ

 : نيعون ىلإ للعلا ميسقت نكمي كلذ ىلعف «ةقيقحلا خويش اهركذي يتلا
 : كولسلاو ةقيرطلا خويش دنع سفنلا للع :لوألا عونلا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت اًظوظحو اًبويع سفنلل نإ اولاق ءالؤهو

 )١( :ص يبونرشلل مكحلا حرش ١77.

 ١195. :ص يبونرشلل مكحلا حرش (")

 ١75. :ص يداهلا رونلا لئاسر (69)

 ص ممهلا ظاقيإ :رظنا (5)

 .596 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا ديبأت :رظنا (60)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 : سفنلا بويع :لوألا مسقلا

 تاوهشلاب سفنلا قلعت يف ةرصحنملا «ةينامسجلا ظوظحلا يهو

 نكاسملاو بكارملاو براشملاو معاطملا » تاذل بلط يف ةينامسجلا

 .جرفلاو نطبلا يتوهش تحت لخدي غيمجلاو «''« حكانملاو

 : بلقلا بويع : يناثلا مسقلا

 زعلاو ةسايرلاو هاجلا بحك «ةيناطيشلا قالخألاو ةيبلقلا ظوظحلا يهو

 بعصأو ىلوألا نم رطخأ يهو «ىصحي ال امم كلذ ريغو ...دسحلاو ربكلاو

 .اجالع

 ظ : حورلا بويع :ثلاثلا مسقلا

 «تاماقملاو «ةماركلا بلطك حورلا صقنت يتلا ةيحورلا ظوظحلا يهو '

 هذه قورز نيب دقو .ديحوتلا رارسأو بيغلا عالطتساو ءروحلاو روصقلاو

 ىلع يه مث «بادآلا يف وأ قالخألا يف وأ لاعفألا » : يف نوكت اهنأو للعلا

 «بيرق لهس اهتلازإو ةيلجلا يف رظنلاف «ةيفخ ةنطابو «ةيلج ةرهاظ :نيمسق
 : كلذ نمو «ةلع (71) ركذ مث «''"6« بعص لكشم اهيف:رظنلاو ةيفخلا ةلازإو

 ...تقولا مكح ريغ ةدارإو «ةطلخلا راثيإو «تاوهشلا بح

 بويعو «سفنلا بويع :ةثالث بويعلا نأ ملعأو» :ةبيجع نبا لاقو

 بيطك «ةينامسجلا تاوهشلاب اهقلعت : سفنلا بويعف «حورلا بويعو «بلقلا
 هبشو «حكانملاو «نكاسملاو «بكارملاو «سبالملاو «براشملاو «لكآملا

 «ةسايرلاو «هاجلا بحك «ةيبلقلا تاوهشلاب هقلعت :بلقلا بويعو ؛كلذ

 هبشو «ةيصوصخلاو «ةلزنملا بحو .دقحلاو ءدسحلاو «ربكلاو ءزعلاو

 .«تاماركلا بلطك ء؛ةينطابلا ظوظحلاب اهقلعت :حورلا بويعو .كلذ

 ١5. : ص شيشم نبا ةالص حرش 010(

 .46 :ص مكحلا ىلع قورز حرش ("6)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ىلإ ديرملا فوشتف «فورحلا نم كلذ ريغو ءروحلاو ءروصقلاو «تاماقملاو

 هلاغتشاف .هتيبوبر قوقحب مايقلا نم هل عنام  هتيدوبع يف حداق هلك كلذ نم ءيش

 عيمج نم ريهطتلا يف هيعسو ةيناحورلاو ةيبلقلاو ةيناسفنلا هبويع نع ثحبلاب

 .''6 بويغلا ملع نم هنع بجح ام ىلإ هفوشت نم ىلوأ كلذ
 : نطابلاو ةقيقحلا خويش دنع سفنلا للع : يناثلا عونلا

 سفنلل لوصولا نم ةعناملا يهو «مهصاوخ دنع رطخألا يه للعلا هذهو

 اًدذحاو اًدوجو الإ ءيش لك دوجو يفنتو «ىوسلا دوجو نع ىنفت يتلا «ةلماكلا

 ريبدتلا ةبسنو «رايغألا ةيؤر سفنلا ىلع للعلا هذه رطخأ نمو هللا دوجو وه
 : سفنلل رايتخالاو

 :رايغألا ةيؤر - ١

 ءاّيلفس وأ اًيولع نوكلا نم هللا ىوس ام هب دارملاو «ريغ عمج :رايغألا
 لوصح نم عنمي ضرم رايغألا ةيؤرو .'""اًيونعم وأ اًيسح ءاّيورخأ وأ اًيويند

 : ةيلذاشلا دنع نيدصقم

 :ةدحولا ةدهاشم :لوألا دصقملا

 ىوس دوجوم لك يفنو دوجولا ةدحو ةدهاشم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تربتعا

 لاق : هَّللا ىوس ةيؤر وه هل باجح مظعأ نأو ءرسلاو حورلل اًميعن ٌمظعأ وه هللا

 راثآلا روصي اوشحم بلقلا تدجوف راونألا كيلع تدرو امير » : ِهَّللا ءاطع نبا

 درت ام اًريثك » :اهحرش يف ةبيجع نبا لاق «"”76«تءاج ثيح نم تلحتراف

 ةملظ يف ككرتتف كلملا ةملظب اًوشحم كبلق دجتف توكلملا راونأ كيلع

 يرتششلا ةينون حرشو 59-27١ :؛ص ةيهلالا تاحوتفلاو : رظنا «58 : ص ممهلا ظاقيإ 69

 رو : ص

 .18؟ :ص ممهلا ظاقيإ :رظنا («؟6)

 ."ه1 :ص ممهلا ظاقيإ ()



 « دقنو ضرع »م ةيلذاشلا

 .2176 اهعم اًمقاو ككرتتف اهتجهبب اًعناق اهب اًحرف توكلملا

 :رارسألاو تابيغملا نع فشكلا : يناثلا دصقملا

 ل رارسألا و فراعملاب هألمي رايغألا نم كبيلق عرف (( : هللا ءاطع نبأ لاق

 تعبنو «راونألاو مولعلاب ألتما رايغألا نم هبلق نصح نم » : ةبيجع نبا لاقو
 ظ ."76 رارسألاو فراعملا هنم

 : سفنلل رايتخالاو ريبدتتلا ةبسن -1

 اهالجرو ءاهملع اهاديو ءاهتدارإ سفنلا سأر » : يسرملا سابعلا وبأ لاق

 سشنلا نم نوكي امنإ ريبدتلا نإ » : ِهّللا ءاطع نبا لاقو ؛'”« اهرايتخاو اهريبدت

 مل .اهتثداحم نم نيصو ءاهترواجم نم بلقلا ملس ولو ءاهيف باجحلا دوجول
 .*0( رييدتلا قراوط هقرطت

 اًثحبم هل تدقعو رايتخالاو ريبدتلا يفن يف مهلوق ركذ قبس دقو :تلق

 .راركتلل ةجاح الف الاقتسم

 :سفنلا ثعاوب :اًنلاث

 للعلا يف عوقولل ةيناسنإلا سفنلا هجوت يتلا بابسألا يه سوفنلا ثعاوب
 :هجوأ ةدع نم رمألا اذه ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش لوانت دقو «بويعلاو

 :حورلاو سفنلا اهاشنم يتلا ثعاوبلا :لوألا هجولا

 .«كلاسلا كولس هجوت نيتوق ىلإ كولسلا ثعاوب عيمج ةيلذاشلا ةقيرطلا درت

 )١( ص ممهلا ظاقيإ :رظناو ."07؟ :ص ممهلا ظاقيإ :  .1١5ممهلا ظاقيإ :رظناو ص:475١.

 ظ ."07؟ :ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 ,11"7 1١55/١ :ديدملا رحبلا :رظناو .5054 :ص ممهلا ظاقيإ (9)

 ١١5. :ص رارسألاةرد (4)

 ١١5. :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا (0)



 : 237هتاياغ هل مسرتو

 ثعاوبلا يهو ءهتاوهشو ندبلاب ةقلعتملا :سفنلا ةوق :ىلوألا ةوقلا

 : ةيناسفنلا

 ءرشلا ردصم يه ىتلا ء.دسجلاب ةقلعتل مومذم ثعاب يناسفنلا ثعابلاو

 لصحي الو ءاهظوظحو اهتاوهش ققحت نم هيف امل احايتراو ةذل سفنلا دجت هيفو

 بح هبلق يف عمتجي الف «هبلق نم همدعو هَّللا بح كرتب الإ مهدنع رمألا اذه

 «ةيسفنلا ةفصلا بستكت هلاعفأ عيمج نإف هنأش اذه ناك نمو «هبرل بحو ةوهشل

 زكارم يسرملا سابعلا وبأ لصفيو «هتاعاطو هتادابع نم ءيش هل ملسي الف

 ,تافلاخملا يف ةوهشلل زكرم : ةعبرأ سفنلا زكارم » :لوقيف سفنلا يف ةياوغلا

 يف زكرمو .«تاجردلا ىلإ ليملا يف زكرمو «تاعاطلا يف ةوهشلل زكرمو
 .مهوذخو «مهومتدجو ثيح نيك رشملا اولتقاف «تاضرتفملا ءادأ نع زجعلا

 .""(دصرم لك مهل اودعقاو ءمهورصحاو

 ثعاوبلا يهو «ةيلكلاب ندبلا نع ةررحتملا :حورلا ةوق :ةيناثلا ةوقلا

 : ةيناحورلا

 الإ روصتي ال وهو «حورلاب اًملعتم هرابتعاب دومحم ثعاب يناحورلا ثعابلاو

 ءرقم هبلق يف ايندلا بحل قبي مل ثيحب «هب مهلا قرغتسم «ىلاعت هَّلل بحم نم
 الإ لمعب موقي الف «ةفصلا هذه هتاكرحو هلاعفأ عيمج بستكت هنأش اذه نمو

 .هبر نم هبرقيل

 نإف «ثعابلا ىلإ سايقلاب رشلا وأ ريخلاب ةيناسنإلا لاعفألا ىلع نومكحيو

 ريخلا نيب ددرتمو « "رش وهف سفنلا هثعاب ناك نإو «ريخ وهف حورلا هثعاب ناك

 ١151١. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نباو ١6-15« :ص حالفلا حاتفم :رظنا )١(
 ١ ١. : ص رارسألا ةرد 000

 ١15. :صص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات :رظنا 66



 ' « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 .حورلاو سفنلا نم اًيكرم هثعاب ناك اذإ رشلاو

 :ةيجراخلاو ةيلخادلا ثعاوبلا :يناثلا هجولا

 لامكو ءافصلا نم اهلصأل عوجرلا نم حورلا عنمتو دصت يتلا رومألا يهو

 نم اهضعب اولعجو «حورلا ةقيقح فلاخي رمأ لك ىلع اهثعبتو «ةردقلاو ملعلا

 يف ثعاوبلا هذه اورصحو «سفنلا جراخ نم رخآلا ضعبلاو «سفنلا لخاد

 يبرعلا كلذ صخليو «''”سانلاو ناطيشلاو سفنلاو ندبلا يه ثعاوب ةعبرأ

 2”( سانلاو كايندو كسفن كرتاف كالوم تببحأ اذإف ١ :هلوق يف يواقردلا

 : يلي اميف كلذ ليصفتو
 :ندبلا ١-

 نأل .سبلمو برشمو لكأم نم ةينامسج ةوهش لكل ثعاب مهدنع ندبلا
 :ةمومذملا تاوهشلا كلتل هعبطب ليمي ينيط هلصأ

 اهلصأ ىلإ عوجرلا نم اهعنمي يأ نادبألا اهقوعت امنإو » : ةبيجع نبا لاق
 صافقألاك يه يتلا نادبألا ءاهلصأ يف تناك امك ءايشألل ةكاّرد ةمًالع نوكتف

 ىلإ عوجرلا نم ندبلا اهعنم امنإو ءاّرتس اهل ةيدرألاو صمقلاكو ءاّرصح اهل
 تاوهشلا نم هلصأل الإ هعبطب ليمي ال يلاصلص ينيط يناملظ هنأل ءاهلصأ

 .هتيرشب تفثكت كلذ يف قمعت املكو ءاّسبلمو اًبرشمو الكأم «ةينامسجلا

 ." 6« صفقلا اذه يف تلغوتو «حورلا باجح مظعف ءهسح ةرئاد تيوقو
 : سفنلا -؟

 :ةمومذملا قالخألاو ةيسفنلا ظوظحلل ثعابلا يه مهدنع سفنلاو

 «ةميمذلا ظوظحلا ىلإ ةكرحملا ةعازنلا سفنلا كلذكو ١ : ةبيجع نبا لاق

 7 : ص ةيهلالا تاحوتفلا 60

 08 . ص ةيدهلا روشب 629

 .7”” :ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظنا ()



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 عبتتسي امم كلذ ريغو ءاسنلاو ايندلا بحو «ءانثلاو حدملاو هاجلاو ولعلا بحك

 رقفلا فوخو «دقحلاو «قلقلاو بضغلاو ضغبلاو دسحلاو «ربكلا :نم اذه

 نم كلذ ريغو «ءارقفلا راقتحاو ءاّصرحو اًعمط :ءاينغألا بحو «قزرلا مهو

 هذه ءاودلو ءاهنطو ىلإ جورعلا نم اهتعنمو حورلا تبجح يتلا يهف ءاهبويع
 ."'"6فوصتلا ملع عضو ضارمألا

 : ناطيشلا -“

 دوسح هنأل «هنييزتو هغزنو هتسوسوب ناطيشلا كلذكو » : ةبيجع نبا لاق

 مث ءاهيف ءايرلا لاخدإ مث تاعاطلا نع طبثتلا مث ,يصاعملا مث «رفكلا اهل نيزيف

 .200 بجعلا

 : سانلا -5

 فقو نمل عطاوقلا حبقأو «قئاوعلا ربكأ مهنإف :سانلا ١ : ةبيجع نبا لاق

 تجرخ ولف » :ينارمعلا مالسلا دبع لاقو ؛"7« مهتلباقمب لغتشاو ءمهعم
 .ةينامسجلا تاوهشلاو «ةيناسفنلا ظوظحلا نم هيلع تدوعت ام لك نم سفنلا

 ."6”4 ةسدقملا ةرضحلا لوخدل ذئتيح حلصتف «ةرهطم ةلوسغم « هيف

 :سفتلا جالع :اًعبار

 امهنم دحاو لكل يتأي فوسو اهتضايرو اهتدهاجم وه سفنلا جالعب دارملا
 ةقثلا نم ءيشب سفنلا جالع ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش لوانت دقو .هب صاخ لصف

 ."” :ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظنا ()

 ."”5 :ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظنا ()

 ."” :ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظنا (9)

 ١4. :ص يداهلا رونلا لئاسر (54)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 : اهجالعو اهللعو سفنلاب سانلا ملعأ مهنأ نومعزي مهف ءاهتيعرشو اهجئاتن يف
 يف زجعلاب اهيلع مكحاف سفنلا داهج تدرأ اذإ ١ :يسرملا سابعلا وبأ لاق

 امنيأ هللا ةضبق يف اهنجساو «ةوطخ لك دنع فوخلاب اهبرضاو ؛«ةكرح لك
 طاحأ دقو ءاهيلع اوردقت مل يتلا يهف «تلقع املك هيلإ اهزجع كشاو «تنك

 .1(0"2هب هّللا

 اورتغاو «ءايشألا رهاوظ عم اوفقو سوفنلا لهأ نإ :ةبيجع نبا لاقو

 لوطو ينامألا مهرغو «لمعلا نع اوبجحف ءاهلجأب اومتهي ملو ءاهلجاعب

 ةعتم نم اهيف امل اهترغ رهاظ ىلإ اهتربع رظنت سفنلا تناك امنإو ...لمألا

 قوش الإ كلذ نع اهجرخي الف١ :اهجالع يف لاق مث ««اهظوظحو اهتوهش

 بلقي ريسكأ هل «لماك خيش ةطساوب امإ «ةينابر ةيانع وأ ء.جعزم فوخ وأ «قلقم
 ."”( ميظعلا لضفلا وذ هَّللاو «ةطساو ريغب وأ «نايعألا هب

 قلعتم امهدحأ :نيعون ىلإ اهمسقو - سفنلا للع ةبيجع نبا ركذ املو

 : يهو «نطابلاب قلعتم رخآلاو «لكأملاو سابللاب ةقلعتملا :يهو ءرهاظلاب

 سبلملا يف ةرهاظلا للعلا جالع نع لاقف ءمسق لك جالع نيب -بلقلاب ةقلعتملا

 ظ : لكأملاو

 ماعطلا نم عنقو «سابللا نيشخ نم ةروعلا رتسي امب سابللا نم عنق نمف

 ىلإ هتمهب هجوت نإ هللا عم اعومجم هبلق ناك ماعطلا قلطم نم عوجلا دسي امب
 ."”«اهنم جرخي ام هتميق ناك «هنطب لخدي ام همه ناك نمو هللا

 هذه نم ةيلختلا يف هسفن دهاج نم لك » :ةنطابلا للعلا جالع نع لاقو

 «ينأتلاو ءملحلاو «لومخلاو «عضاوتلا :نم ءاهدادضأب ةيلحتلاو «ئواسملا

 )١( :ص رارسألاةرد ١١5.

 ص ةيهلالا تاحوتفلا عرف :٠ 116 ,



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 هسفن نع لاز ةديمحلا قالخألا نم كلذ ريغو «ميلستلاو ءاضرلاو ربصلاو

 نيبرقملا نم ناكف «ءافولاو ءافصلا سايل ىستكاو «طيلختلاو سفنلا باجح

 سبللا لهأ نم هريغل جزميو ءموتخملا مينستلا نيع نم نوبرشي نيذلا
 سأك مويلا برش نمف ؛هيلع ردك طلخ نمو .هل يفص افص نمف .طيلختلاو

 مويلا جزم نمو ءايفاص مينستلا نيع برش :ىوهلا نم ايفاص ىلوملا ةبحم
 كلملا دنع هل ةوظح الو «ليبسلسلا نم ماوعلا عم برش «.ىوهلا ةبحمب

 .70 ليلجلا

 ندبلا : يه ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت سفنلا ثعاوب نأ ةبيجع نبا ركذ املو

 :ندبلا داهجف » : هل حلصي اجالع مسق لكل ركذ «قلخلاو ناطيشلاو سفنلاو

 الو لكأي الف مانملاو سابللاو .بارشلاو «ماعطلا ليلقت :نم ءهدارم عطقب

 ةفرعم هنأل «ندبلا هب ظفحي ام الإ سبلي الو ؛هللا ةعاط ىلع ىوقتيل الإ برشي

 هيمدق لقني ال كلذكو هللا ةعاطل طاشنلاو لقعلا هب دري ام الإ ماني الو هللا رس

 الو هللا ةيصعم نم ابلاغ نمأي ثيح الإ سلجي الو هللا باوث وجري ثيح ىلإ

 هّللاب هتلصو ققحتي نم الإ عبتي الو هللا ةعاط ىلع هب نيعتسي نم الإ بحصي
 ."”(هللاب ءهّلل لماع لاح لك يف نوكيف

 .هركت ام اهليمحتب اهدئاوع قرخيو ءاهتافولأم عطقب :سفنلا داهجو)

 بحو ء«ايندلا بحو «ءهاجلا بح :ثالث اهمظعأو ءبحت امم اهداعبإو
 دا

 يه اًقح ودعلا ةوادعف «هنع ةبيغلاو هّللاب لاغتشالاب :ناطيشلا داهجو )»

 # اًرُدَع ُهوُذَجَه ُرَدَع ل َنَطِيَفلأ َّنإ#» : ىلاعت لاق اًمح بيبحلا ةبحمب كلاغتشا

 39-7١ :ص ةيهلإلا تاحوتفلا )١(
 .51 : ص ةيهلالا ثاحوتملا 220

 ١ ١. : ص ةيهلالا تاحوتملا ره



 ءدقنو ضرع , ةيلذاشلا
 ةوادع مكفكأ اًبيبح ينوذختاف بيبح مكل انأو :ينعي «7[1:رطاف ةروس]

 دقف «مهيف قرغو مهسح نع باغ نم امأو» :سانلا داهجو «'"موكودع

 ."'"( مهقلاخ ةفرعم ىلإ يقرتلا ىلع انوع هل اوراص

 :ةلماكلا سفنلل يعسلا :اًسماخ

 حورلا ةبترم يهو «سفنلا بتارم نم ايلعلا ةبترملا يه ةلماكلا سفنلا

 تاجرد ىلعأ غلبو ققحت دقف اهل لصو نمو «ةنئمطملا سفنلا ةبترم وأ ءرسلاو

 لوصولا :لوألا ءيفوص لك امهل ىعسي نيبلطم مظعأ ىلع لصحتو ؛«ةيالولا

 .ةماركلا لوصح :يناثلاو ءهدوجولا ةدحول

 ناسنإلاو ةلماكلا سفنلل مهلوصوب ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش ىهابت دقو
 يف يلذاشلا يطرشيلا يلع اهيبأل تمجرت امل ةيطرشيلا ةمطاف نإ ىتح «لماكلا

 (لماكلا لجرلا) ناونعب اهباتك نم يناثلا مسقلا تلعج (قحلا ىلإ ةلحر) اهباتك

 ."اهيبأ ةمجرتل هتصصخو

 لجرلا وه سابعلا وبأ » :لوقيف لماكلا لجرلاب يسرملا يلذاشلا فصيو
 ْ ْ .29« رماكلا

 ةيضرملا سفنلل هحرش دنع ةلماكلا سفنلاب يفونملا ضيفلا وبأ حرصيو
 مث «تدارأ اهنأل «ةيجسو اتعن سفنلل تالامكلا نوكت ةبترلا هذه يفو » : لوقيف

 اهعيمج هللا ءامسأ تعبطناف ءقحلا تافصب تهبشت مث ؛تدلجت مث «,تضيرت

 .6 ةلماكلا سفنلاب تيمس اذلو ءاهتآرم ىلع

 )١( :ص ةيهلالا تاحوتفلا ””7.

 )٠( ص ةيهلالا تاحوتفلا : 77.

 1١519-515, :ص قحلا ىلإ ةلحر :رظنا (*)

 ١798. :ص ننملا فئاطل (:)

 ١5١. :ص ىيمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا (4)



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :دوحولا ةدحوو ةلماكلا سفنلا

 ةدحو ةديقع ىلإ ةلصاولا ىهو «ةلماكلا سفنلا ىلإ لصو دقف ةنئمطملا سفنلا

 ؛ةةيقح هب ىلجت هنأر .هتافص رهاظم نم رهظم هلك نوكلا نأ داقتعاو دوجوأ

 لوزن لبق ورلا هيلع تناك ىلا لصالا وه ةدحلاءاقعو «ةتوكلملا ةيهالا

 ةيفوصلا ويش ماقف ( هتيسن ندبلل تلزن املف .ةدحولا ةدهاشم وهو .ندملل

 مث ١ :ةبيجع نبا لاق ؛ةلماكلا سفنلا ىلإ اهب لوصولاو اهلصأل سفنلا عاجرإل
 :هريغ ىلع هّللاب لدتست لب .ةطساو الب قحلا دوهشب نئمطت نيح ةنئمطم نوكت

 ءاهلوصأ ىلإ اهلك ءايشألا عجرُتو ءاهلصأ ىلإ عجرت ذئتيحف ءهاوس ىرت الف
 2 هلحو ناك امك «ءهدحو ميدقلا ىّقبيو ثداحلا ىشالتيف .دبألاو مُدِقلا وهو

 ةبلاغ هدسجو هتيرشب تناك نمف .دوجولا ةدحو يهو .مهدنع ىربكلا ةقيقحلا

 ريغ نم ماوعلا ةجرد هذهو «سحلا الإ دهاشي ال .هسفن عم رئاد وهف هحور ىلع

 .ةيفوصلا

 هللا نأ اهتقيقحف «تانئاكلا رهاظم ىف ىلاعت هَّللا دهاشي كلذ دنعو ءرسلاو

 رظني وهف تانئاكلل رظن نإ وهف ءاهلالخ نم هبر ىري وهف ءاهب رهظو ىلجت
 «ةرخآلاو ايندلا يف هاري وهف ؛هّللا الإ ىري الف ءاهرهاظ نع ىنفيو ءاهنطابل

 يف الو ايندلا يف ال هَّللا نوري ال مهف دابعلاو ءاملعلاو ماوعلا نم مهريغ فالخب

 .مات ريغ يئزج رظن وهف ةرخآلا يف رظن مهضعبل لصح نإو «ةرخآلا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 هللا ىرت يهف «ةرخآلاو ايندلا يف هللا ىرت يتلا سفنلا يه ةلماكلا سفنلاو

 يف هروهظب «مومعلا نع رتتسا هنكل «ءيش لك وه ذإ ءيش لك يف ايندلا يف

 ءاهنطاب نع نولفغيو اهسحل نورظنيف «تانئاك اهنودهاشي ماوعلاف «تانوكملا

 . "هللا الإ نودهشي الف اهسح نع نونفيو اهنطابل نورظني صاوخلاو

 رسلا سفن يه ةلماكلا سفنلاب دارملا نأ ىلع ةلادلا صوصنلا ضعب هذهو

 :يسرملا سابعلا وبأ لاق :ةدحولل ةلصاولا

 هرسأب دوجولا كيف دجت رظنا هرس نع همهم يف اهئات اي

 ا"اهرسأب هلالا رس اًمماج اي ةقيقحو ةقيرط لامكلا تنأ
 لصحت الو ءءانفلا لوصح دعب الإ (انأ) لقت ال هّللاو ١ :لمجلا يلع لاقو

 الو «سوفنلا توم دعب الإ سومشلا كل قرشت الو «تامملا دعب الإ ةايحلا كل

 جورخلاب الإ ناميإلا معط قذت الو «ءانث مانألا نيب كل ىقبي ال ىتح ىنملا غلبت

 تكتهنا ولو «ءانفلا لهأ نع ءانفلا دعب الإ ءانهلا كل لصحي الو «ناوكألا نع

 تدهشل ماهوألا كنع تلاز ولو «بوبحملا كتاذ يف تدهشل بجحلا كل

 ىوس اًدوجوم تيأر امل كسفن ةفاسم كنع تيوط ولو «مودلا ىلع يقابلا
 "00 كبر

 امأو ١ :دوجولا ةدحوب اهتقالعو رسلا ةبترم فيرعت يف ةبيجع نبا لاقو

 ةيلزألا ةرمخلا ىح يف اولاق كلذلف «كردي ال يذلا يفخلا رمألا وهف رسلا

 امل اهنأل ءاًرارسأ ةيفصتلا دعب حاورألا اومسو ءرارسأ ةميدقلا يناعملاو

 تلوتسا اذإف «ميدقلا يتوربجلا رسلا نم ةعطق ىهو ءاهلصأل تعجر تفصت

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ يف ةبيجع نباو هللا ءاطع نبا نع كلذ دهاش رظنا 178-11717,.

 :ص يداهلا رونلا لئاسر (؟) ١157.

 ص ةيدهلا روشب رف : ٠6 .



 ."'"« اميدق عيمجلا عجر حابشألا ىلع

 شبغ نع بلقلا ةآرم تلقص اذإف » :يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع لاقو

 رارسأ نم اًرس ريصتف سح اهرونو اهءافصو اهضايب طلاخي قبي ملو «سحلا

 رارسأب ديحتو ءهشرف ىلإ هشرع نم همتأب نوكلا اهيف ىوطي ذئدنعف هللا
 يف تناك » : -حورلا نع- اًضيأ لاقو 2!« تانئاكلا عيمج نع ىنفتو «تاذلا

 امنإو ءاهرارسأل ةكارد [ةيهلالا تاذلا رارسأ يأ] اهل ةمالع حاورألا ملاع

 ." ”«رايغألا ةملظ اهنع اهبجح
 نم ةخسن ناسنإلا نإ :مهلوق ىنعم رسفت ةلماكلا سفنلا هذهو :تلق

 : يطسقرسلا انبلا نبا لوق يف امك «ىنعمو اسح ملاعلا

 يلفسلاو يولعلا ملاعلاو ىيسركلاو شرعلا كيف سيلأ

 يولعلا ملاعلا ىلع ناسناإلا لامتشا» :اهحرش ىف ةبيجع نبا لاق

 ةهج نم امأ «هسح ةهج نم وأ «هانعم ةهج نم كلذ نوكي نأ لمتحي «يلفسلاو

 يف لاق امك «نوك اهرصحي ال «ةيتوكلم اهلصأ حورلا نأ كش الف ىنعملا

 توبث ثيح نم كعسي ملو «كتينامثج ثيح نم نوكلا كعسو» :مكحلا

 تبجحنأ ءاهاوهب ةبيوجحم اهكرتو هسفن لهج امل ناسنالا نكل 2« كتيناحور
 هل تقرخنا اهدئاوع قرخو اهفرع اذإف «نوكلا اذه يف ترصحناو ءهحور

 ءءامس الو ضرأ هللا نع اهبجحي ملف «هرسأب نوكلا نع هحور تجرخو دئاوعلا

 ىلإ هشرع نم هرسأب دوجولا ىلع هحور يوتست ذئنيحف « يسرك الو ضرعالو
 .كلذ ريغو كالفألاو يسركلاو شرعلا هفوج يف يوطنيف «هشارف

 ام ىلع لمتشم مدآ ينب دسج نإ :مهضعب لاق دقف هسح ةهج نم امأو

 7١. : ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظناو .7" :ص فوشتلا جارعم هلل

 ١5١. :ص يداهلا رونلا لئاسر (0)

 ١737. : ص يداهلا رونلا لئاسر ()



 « دقت و ضرع » ةيلذاشلا

 هتروصب يكاحي ءدوجولا ةخسن ىلاعت قحلا هلعج «هرسأب ملاعلا هيلع لمتشا

 كرحتم هفصنو «نكاس همصن 2« فيطل رونو فيثك مسج ةهيقف « دوجوم لك

)000 
 « ةملظ ههصنو رون هفصن

 :ةماركلا لوصحو ةلماكلا سفنلا

 هل ىعسي بلطم مظعأو ذلأ ربتعت يتلا ةيفوصلا تاماركلا يف ليصفتلا قبس

 : سانلا رئاس نع ةيفخملا مهتديقع رسو ءاًفراع وأ اكلاس ناك ءاوس «يفوص لك

 ىلع ةرداق ةكاّرد ةمّالع يهف «ةردقلاو ملعلا لامك اهل مدآ ينب نم حور لك نأ

 ةقيقحلا هذه نكل «هتردقو هللا ملعب هبش اهلف «ءيش اهزجعي الو «ءيش لك

 ةبترم ىلإ تلزنف «ءهبلاطمب تلغشناو .«دسجلاب حورلا تلصتا امل تيسُن

 تيمّيف ءيسنملا لامكلا اذهل قاتشيو نحي يذلا وه يفوصلا فراعلاو «سفنلا

 : يلذاشلا لاق :قراوخلاو تاماركلا عاونأ رهظت ذئدنعو «هحور ةايحب هسفن

 دبعلا نوكيل ,نوكيو ناك ام ِةِْككَي كلوسر هب ىأر يذلا رونلا نم يل به مهللا »

 ,تامولعملا نم ءيشل رظنلا ديدجت نع كب اًينغ «هسفن فصوب اال هديس فصوب
 عاونأ عيمجب رسلا تاذب اًطيحمو «تارودقملا نم دارأ امع زجع هقحلي الو

 ."”(رسلا عم حورللو «لقعلا عم بلقللو «سفنلا عم ندبلل اًبترمو «تاوذلا

 تثبخت نكل «بيطلا ةياغ بيط اهلصأ سفنلا ١ :يواقردلا يبرعلا لاقو

 تلهجو ءاهانغ دعب ترقتفاو ءاهزع دعب تلذو ءاهولع دعب تندو ءاهبيط دعب

 دعب تزجعو ءاهئافص دعب تردكتو ءاهتوق دعب تفعضو ءاهملع دعب

 اهنطوب تناك نأ دعب اهلصأو اهنطو نع تبرغتو ءاهتيرح دعب تدبعتو ...اهتردق
 .29«اهلصأو

 .8:09 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا )١(
 ا : ص ننملا فئاطل هب

 ١75-١1709. :ص ةيدهلا روشب (*)



 ةيئاسنإلا سفنا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثا بابل
 «تاداعلا قرخ ىلع رادتقالاو تاكاردالاو مولعلا نإ » : ةبيجع نبا لاقو

 رون نم ةضبق اهلصأ حاورألا نأل «حاورألا يأ ,سوفنلا يف ةيفخ ةنماك يه

 ثيحف «ةملكتم «ةريصب «ةعيمس «ةديرم «ةرداق «ةملاع : يهف «توربجلا

 الإ هنم رهظي ملو ءيفخو رسلا كلذ اهيف نمك ةفيثكلا لكايهلا هذه يف تنجس
 :هتايحو هتدارإو هتردقو هملعو همالكو هرصبو دبعلا عمسف «فيعض جذومن

 .''"( سوفنلا يف اهلصأ رتتساو دبعلا ىلع ترهظ تافصلا كلت نم ةيقب

 ) )1١:ص يداهلا رونلا لئاسر :رظناو ."8 : ص ةيهلإلا تاحوتفلا ١1١78.



 روج ند
 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 : ثلاثلا ثحيملا

 .سفنلا بيذهت يف ءاملعلاو ؛:ةيعرشلا فيلاكتلا رود

 ةيعرشلا فيلاكتلا رود :اوأ
 ءاهصخت فيلاكت مهدنع ةجرد لكلو «تاجرد ىلع سفنلا بتارم نأ قبس

 جحو ةاكزو مايصو ةالص نم ةرهاظلا ةيعرشلا رماوألاف ءاهب الإ حلصت الو

 يهو «بسحف بلقلاو لقعلا ةبترمل لوصولل ةديفم فيلاكت يه امنإ اهريغو

 داهزلاو دابعلاو نوثدحملاو ءاهقفلا مهيف لخديو «نيملسملا ماوعل

 ءايند ةبترم مهدنع يهف «ةيفوصلا نم نوكلاسلا كلذكو «نودهاجملاو

 ةياغ يه يتلا بويغلاو رارسألا مولعب اهبحاص زيمتي الو «كلذك اهترمثو

 نوبوجحم مه لب ءرسلاو حورلا ةبترمك ايلعلا بتارملل هسفن لصت الو «موقلا
 ةيفوصلا نم ةصاخلا اهب صتخا ىتلا مهدنع ةحودمملا فيلاكتلا امأو ءاهنع

 يه لب «ةدابع لك نع ةينغم يهف ء.ركفتلا ةدابعب مايقلا وهف «نوفراعلا مهو

 ةدابعف «ةرهاظلا تادابعلا ةلق اهعم رضي الو ,مهنم لّمكلا اهب ماق ةدابع مظعأ

 ,'"'”صوصخلا بتارم نم ايلعلا تاجردلا ىلإ لوصولل ديحولا بابلا ركفتلا
 امل يلذاشلا لاق امك «مهنيعأ يف ةريغص يهف ةرهاظلا ةيعرشلا تادابعلا امأو

 مهيدل رغصو «تاولخلا مهيلإ ببحو » :نيفراعلا نم لسرلا لادبأ نع ملكت
 لقي » : ةبيجع نبا لاق امك مهدنع ةليلق كلذك يهو ,('0(تاحلاصلا لامعألا

 ." 2 ءيش لك نع ينغت دوهشلا ةوالح ذإ «فراعلا دنع حراوجلا لمع

 : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض شيشم نبا ةالص حرش :رظنا ()
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 . ١5 :ص رارسألا ةرد 6

 5١9. :ص ممهلا ظاقيإ (9)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :ةيعرشلا فيلاكتلا بسحب فوصتلا ماسقأ - ١

 .نطابلا لهأ فوصتو رهاظلا لهأ فوصت :نيمسق ىلإ فوصتلا مسقني
 اهلهأو «حراوجلا لامعأب مايقلا ىلع دمتعي يذلا وهف رهاظلا لهأ فوصت امأف

 صوصخلا لهأ مهو نطابلا لهأ فوصت امأو «ةصقان هتبترمو «مومعلا لهأ نم

 نكت مل كلذلو ءرظنلاو ةركفلا ىلع دمتعم فوصتف نيفراعلا نم لمكلاو

 ىلإ اهلوصوو سفنلا بيذهت يف ةريبك ةلزنم ةيعرشلا مولعلاو ةيعرشلا فيلاكتلل

 : ةلماكلا سفنلا

 لهأ ةراهطو «ةرظنلاو ةركفلا :ةبحملا لهأ ةراهطف » :ةبيجع نبا لاق

 ءركذو «مايصو «ةالصك :ةرهاظ ةدابع نيب .ةدباكملاو ةدهاجملاب : ةمدخلا

 ءدهزو ءءاجرو .,فوخك :ةيفخ ةدابع نيبو «كلذ ريغو «ميلعتو «ةوالتو

 رهظي ال امم كلذ ريغو «ةقفشو .ةمحرو «ميلستو ءاضرو «عروو ءربصو

 نع ةبيغلا : وهف نطابلا لهأ فوصت امأو ءرهاظلا لهأ فوصت وه اذهو «نايعلل

 .''( قحلا كلملا دوهشب قلخلا نع ةبيغلا وأ ءنوكملا دوهشب ناوكألا

 :ةرهاظلا تادابعلاب لغتشا نم مذ يف ةيلذاشلا لاوقأ -؟

 ىلع كلد نمو «كرغ دقف ايندلا ىلع كلد نم » : يسرملا سابعلا وبأ لاق

 سابعلا وبأ لاقو «'"'”2© كحصن دقف هَّللا ىلع كلد نمو «كبعتأ دقف لامعألا
 ."”«ِهَّللا نع ةلفقم مهبولقو رادلا هذه نم دابعلاو داهزلا جرخ » : يسرملا

 باتك مظعأ نأ ةيعرشلا لامعألا رمأ نيوهت ىلع مهخويش ديكأت يف يفكيو

 نبا لاق دقف «نيوهتلا اذهب همكح أدتبا (ةيئاطعلا مكحلا) باتك وهو مهدنع

 دوجو دنع ءاجرلا ناصقن لمعلا ىلع دامتعالا تامالع نم » :هّللا ءاطع

 .14 :ص ممهلا ظاقيإ )١(

 )٠( :ص ننملا فئاطل ١188.

 )  )0:ص ننملا فئاطل 777.



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 غلب نم : نيققحملا ضعب لاق دقو ؛ : مالكلا اذهل اًحرش قورز لقنيو ”." للزلا

 مل ناميإلا ةقيقح ىلإ غلب نمو «لمعلا نع رتفي نأ ردقي مل مالسإلا ةقيقح ىلإ

 ىلإ تفتلي نأ ردقي مل ناسحالا ةقيقح ىلإ غلب نمو . لمعلا ىلإ تفتلي نأ ردقي

 كل حتف اذإ» : هلوقب لمعلل هنيوهت للا ءطع نبا دكؤي مث « "'( هللا ىوس دحأ

 كلذ قورز حرشيو .""(كلمع لق نإو اهعم لابت الف فرعتلا نم ةهجو

 الأ يغبنيف كلذك تناك اذإو «بولقلا لاوحأل عبت ماسجألا تاكرح ١ :لوقيف

 يه مهدنع ةياغلاف :تلق «''”« عرفلا رذعت دنع هلصأ دوجول عرفلا دقفب يلابن

 لامعأ هتتاف اذإ هيلع ررض الف هل تلصح نمف ءرارسألا مولعل لوصولا

 .حراوجلا

 *'( دوبعملاب تنأ لغتشاف ةدابعلاب سانلا لغتشا اذإ ١ :لمجلا يلع لاقو

 رون نم حورلا لصأو «نيطلا نم ةيرشبلا ةأشنلا لصأ » : ةبيجع نبا لاقو

 ناكف «نيطلا ملاع ىلإ اهتبذج حورلا ىلع ةنيطلا تبلغ اذإف «نيملاعلا بر

 الإ بلاغلا يف اهثيدحو اهتركف دجت الف «نيلفاس لفسأ ىلإ توهو «نيطلا اهمه

 تبلغ اذإو ءاهئانفب ىنفي «حراوجلا لمع هلك اهلمع نوكيو «سحلا ملاع يف

 ىلع يناعملا يلوتست ىتح «ءانفلا ماقم لوخدب كلذو ؛ةنيطلا ىلع حورلا

 ملاع ىلإ اهتبذج «ةقيقحلا راونأ ناطلس تحت ةيرشبلا سنخنتو «تايسحلا

 .ديرفتلا رارسأو ديحوتلا راونأ يف الإ اهتركف دجت الف ءرارسألاو راونألا

 حورلا عم ىقبي «راصبتساو دوهشو «رابتعاو ةركف نيب ,.يرسو ىيبلق هلك اهلمعو

 ) )1١:ص مكحلا ىلع قورز حرش ١؟.

 ."7 : ص مكحلا ىلع قورز حرش 0(0)

 .55 :ص مكحلا ىلع قورز حرش 0(0)

 .45 :ص ممهلا ظاقيإ يف ةبيجع نبا حرش رظناو .58 :صص مكحلا ىلع قورز حرش (4)

 ١١5. :ص ةيدهلا روشب 2(؟(0)



 ةيئاسنإلا سفدلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .''"« اهعم ثعبيو «ةيرشبلا توم دعب اهيلع يرجي ءاهئاقبب
 امو» :لوقيف هتدابع هلق يف هخويش ضعب ىلع يواقردلا يبرعلا ينثيو

 الإ لامعألا نم لمعي ال ناك ذإ «هتدابع لثم هتدابع تناك نم تملع اميف تيأر

 .""”(هنم دب ال ام

 الإ حراوجلا لامعأب مهتيادب تناك نإو مهنم صوصخلا لهأ نأ اومعزو

 لاق «ةركفو ةرظن نم اهنم مظعأ وه امب لاغتشالاو ءاهنم ةحارتسالاب مهتياهن

 الف «هنيع يف هرغصو لمعلل هضهنأ هدبع ىلوتي نأ هللا دارأ اذإف ١ : ةبيجع نبا

 حراوجلا حيرتستف «بولقلا لمع ىلإ هلقني ىتح حراوجلا لمع يف اذاج لازي
 ةبسانم نم امو :تلق ؛'"”(بدألا عم ةمظعلا دوهش الإ يقبي الو «بعتلا نم

 نأو ءاهفيلاكتو ةعيرشلا مولع ىلع مهرارسأو مهمولع لضف اهيف نوركذيو الإ

 يف لغلغتي مل نم » : يلذاشلا لاق ىتح «مهمولعب لصحت امنإ ىربكلا لزانملا

 ."“”« رعشي ال وهو رئابكلا ىلع اًرصم تام مولعلا هذه
 ةدحو ةديقعل لصوت ال اهنأ وه ةرهاظلا ةيعرشلا تادابعلا رمأ نيوهت ةلعو

 : ةلماكلا سفنلل لوصولا نع باجح يه لب .دوجولا

 «لوضف وهف ةرضحلا ىلإ يقرتلا نع دبعلا لغشي ام لكو ! : ةبيجع نبا لاق
 .0(ىصخحي ال امم كلذ ريغ وأ ايمسر المع وأ ايسح المع ناك ءاوس

 قوذي ال المع وأ املع سحلاب لغتشا نم لك نأ لصاحلاو » :اًضيأ لاقو

 الإ ىنعملا دوهش ىلإ سحلا لغش نم لقتني نأ عمطي الو ءادبأ دوهشلا ةوالح

 .؟”77/8 :ديدملا رحبلا )1١(

 .؟576 :ص ةيدهلا روشب (0)

 :١1750. ص ممهلا ظاقيإ 9(6)

 .577 :ص ننملا فئاطل (4)

 .584 :ص ةيهلالا تاحوتفلا (65)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ىلع اركنم ؛ماودلا ىلع سحلا ةدابع يف ابوعتم يقب الإو «ىنعملا لهأ ةبحصب
 .''"(ماودلا ىلع يناعملا لهأ

 هنإف ةرهاظلا لامعألاب لغتشا نمو «ةينطابلا مولعلا نع باجح يه كلذكو

 حورلا ةجرد نم ايلعلا تاجردلل اوكزت الف «ةنطابلا لامعألا يف هل حتفي ال

 ال امك «رهاظلا قيضب الإ نطابلا عستي ال ١ :يواقردلا يبرعلا لاق اذلو ءرسلاو

 كلاغتشا عم ةيبهولا مولعلا كيلع درت الو «نطابلا قيضب الإ رهاظلا عستي
 ال ةوقلا ذإ ءرهاظلاب الغتشم تمد ام نطابلا كرضحي ال وأ «ةيلقنلا مولعلاب

 ."”( نيتهجلا ىف نوكت

 :ةيلذاشلا دنع اهتميقو ركفتلا ةدايع -*

 لوصولا نم اًعنام اًباجح اهلهأو اهولعجو ةيعرشلا فيلاكتلا ةميق اونوه امل

 سيلو «(ركفتلا) ةدابعب اوتأ رسلاو حورلا ةبترم يهو سفنلل ايلعلا بتارملا ىلإ

 الإ اهيلع علطي ال ةصوصخم رارسأو مولع يف صوصخم ركفت وه لب «ركفت يأ
 نيفراعلا دصاقم اهيلإ يهتنت يتلا ىربكلا ةدابعلا اهولعجو ء«ةيبرتلا خيش

 لاق «ةلماكلا سفنلا ىلإ دبعلا لصي اهئارو نم يتلاو «مهخويش نم نيلماكلاو

 ناوكألا يحتمت ىتح ديحوتلا نيدايم يف بلقلا نالوج :ةركفلا » : ةبيجعع نبا
 تايلجت يف بلقلا نالوج يه :ةركفلا فيرعت يف اولاقو « "6 ةريصبلا نيع نم
 : بتارم ةثالث ىلع اهولعجو «'*”برلا

 .رايغألا نيدايم يف بلقلا ريس يهو :نيبلاطلا ةركف

 .راونألا نيدايم يف بلقلا ريس يهو :نيرئاسلا ةركفو

 6 : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض ضرافلا نبا ةيرمخ حرش 69

 .51/ : ص يداهلا رونلا لئاسر :رظناو 2.76 :ص فوشتلا جارعم :رظنا )00



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .''"رارسألا نيدايم يف حورلا ريس يهو :نيلصاولا ةركفو

 تبهذ اذإف «بلقلا جارس :ةركفلا » : هللا ءاطع نبا لاقف اهلضف يف امأو

 ققحتي اهبو ءربكألا ىنغلا ببس يهو ١ :ةبيجع نبا لاقو 7( هل ةءاضإ الف

 لوصو ال هل ريس ال نمو .هل ريس ال هل ةركف ال نمف «ءلوصولا لصحيو ءريسلا
 ,"7(ةربإ الب طايخلاك ةركف الب ريقفلا :لوقي يديزوبلا انخيش ناكو ءهل

 هللا لوسر لاق كلذ لجألو ١ :هلوقب ركفتلا لضف ىلع هللا ءاطع نبا لدتساو

 .2170 6 ةنس (00 .يعيس ةدابع نم ريخ ةعاس ةركف » :مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم «ةرهاظلا تادابعلا لهأ مهو ؛ةمدخ لهأ ىلإ دابعلا نومسقي مهو

 تادابعلا لهأ مهو «ةبحملا لهأ :رخآلا مسقلاو ,نودهاجملاو داهزلاو دابعلا

 موقو ؛هتمدخل قحلا مهماقأ موق » : هّللا ءاطع نبا لاق «ةرظنو ةركف نم ةنطابلا

 نوصوصخملا دايعلا » : همالكل احراش ةبيجع نبا لاق "7 هتبحمب مهصتخأ

 : عاونأ مهو ءاهيف مهماقأو «هتمدخل قحلا مههجو مسق : نيمسق ىلع ةيانعلاب

 دابعلا :مهو ءراهنلا مايصو ليللا مايقل «رافقلاو يفايفلا يف عطقنأ نم مهنمف

 «نيملسملا عئارش ظفحو «نيدلا ةماقال قحلا ههجو نم مهنمو .داهزلاو

 هتاملك ءالعإو «نيدلا ةرصنل قحلا هماقأ نم مهنمو «ءاحلصلاو ءاملعلا : مهو

 )١( :ص فوشتلا جارعم ؛رظنا 76.
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 .الا77 : ص ةعومجملا دئاوفلاو 2750 /؟ :ةعيرشلا هيزنت :رظناو

 ١76. : ص يبونرشلل مكحلا حرش ؟0)



 «دقنو ضرع , ةيلااشل
 دالبلا ديهمتل قحلا هماقأ نم مهنمو «نيملاعلا بر ليبس يف نودهاجملا :مهو

 .ءارمألا :مهو ءدابعلا نيكستو

 نوفراعلا :مهو «هتفرعمب مهصتخاو ء«هتبحمل قحلا مهماقأ مسقو

 .''”( قيقحتلا نيع ىلإ اولصوو «قيرطلا ءاوس اوكلس «نولماكلا

 ركفتلا لهأ لضف يف ةريثك اًهجوأ اوركذ لب ليضفتلا اذهب اوفتكي ملو : تلق

 : ريبك قرف امهنيبو » : ةبيجع نبا لاق «ةرهاظلا تادابعلا لهأ ىلع

 .روتسلا مهنع تعفر ةبحملا لهأو ءروجألا نوبلاط ةمدخلا لهأ نأل

 ةاجانم يف ةبحملا لهأو «بابلا ءارو مهروجأ نوذخأي ةمدخلا لهأ

 .بابحألا

 هنيبو مهنيب عوفرم ةبحملا لهأو «باجحلا هنيبو مهنيب لودسم ةمدخلا لهأ

 .باجحلا

 دوهشلا لهأ نم ةبحملا لهأو «ناهربلاو ليلدلا لهأ نم ةمدخلا لهأ

 .نايعلاو

 .ظوظحلا مهيلع بصت ةبحملا لهأو «ظوظحلا مهنع كفنت ال ةمدخلا لهأ

 .ةعومجم مهتبحم ةبحملا لهأو «ةموسقم مهتبحم ةمدخلا لهأ

 .مهبوبحم دوهش ىلإ نوبحملا ذفنو «مهتمدخ يف ةمدخلا لهأ ماد كلذلف

 .مهبوبحم ىلإ اوذفنل دحاو بوبحم يف مهتبحم اورصحو ظوظحلا اوكرت ولف

 ميكحلا ةمكح نكلو «مهتمدخ بعت نم اوحارتساو «مهناقيإ رصبب هودهشو

 ليضفت مدع هنم مزلي الو «ةلمجلا يف مهميظعت بجوف ؛مهتمدخ يف مهتماقأ
 ."'” مهيلع ةبحملاو ةفرعملا لهأ

 ١165. :ص ممهلا ظاقيإ ()



 ةيناسنإلا سفنلا ةييرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .سفنلا بيذهت يف ءاملعلا رود :اًمناث

 وه اهجالعو اهللعو سفنلا فرعي يذلا ملاعلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا معزت

 الإ دبعلا لمكي الو «ةيبرتلا يف دقي هللا لوسر ةفيلخ وه يذلا «ةيبرتلا خيش
 ")هيدي ىلع

 تعمس نم كخيش سيل » : هلوق يف ةيبرتلا خيش تافص هللا ءاطع نبا نيبيو

 امنإ هترابع كتهجاو نم كخيش سيلو «هنع تذخأ نم كخيش امنإ «هنم

 . امنإ «بابلا ىلإ كاعد نم كخيش سيلو «هتراشإ كيف ترس يذلا كخيش
 امنإ «هلاقم كهجاو نم كخيش سيلو «باجحلا هنيبو كنيب عفر نم كخيش

 .ىوهلا نجس نم كجرخأ يذلا :وه كخيش ءهلاح كضهن يذلا كخيش

 ."'”«ىلوملا ىلع كب لخدو

 :رسلاو حورلاب ةيانعلا يف ةيبرتلا خيش رود

 ىلإ سفنلاب يقرتلا ىلع رداقلا ةيلذاشلا دنع ديحولا لجرلا وه ةيبرتلا خيش

 بتارم نم ايندلا بتارملا يف نوجسم وهف هب قتلي مل نمو «رسلاو حورلا ةبترم
 مل نم امأ » : ةبيجع نبا لاق «بتكلا لك أرقو ءاملعلا لك بحاص ولو «سفنلا

 فئاوطلا بحصو ءاهلك مولعلا عمج ولو ءاّدبأ ريسلا يف عمطي الف '”'هيلإ لصي
 ءاريثك انمصو ءاّريثك انيلص دقف ءاّدحأ هيف دلقأ ال يقوذ رمأ اذهو ءاهلك

 انقذ الو انبولق انف رعام هّللاو ءايثك نآرقلا انأرقو ءاّريثك انركذو ءايفك انلزتعاو

 ىلإ بعتلا نم انوجرخأف «يناعملا لهأ «لاجرلا انبحص ىتح يناعملا ةوالح

 يلي اميفو «'*” ةفرعملا ىلإ راكنإلا نمو ءافصلا ىلإ طيلختلا نمو .ةحارلا

 ) )1١:ديدملا رحبلا 4/ ١*55.

 )( .؟7/6 :ص ننملا فئاطل

 .ةيبرتلا خيش هب دلصقي (9)

 .409: ص ممهلا ظاقيإ (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 : "'هريغ نم اهوعنم يتلاو «ةيبرتلا خيش يف مهولغ ضعب ركذ
 :ةرداقلا ةملاعلا حورلا لصأ ىلع كلد نم وه ةيبرتلا خبش ١-

 يف اًئماك ناك هئايلوأ بولق يف هَّللا هقرشأ يذلا رونلا اذه » : ةبيجع نبا لاق

 ءايشألل ةكارد «بيغلا رارسأب ةملاع ةينارون اهلصأف ءاهزورب لصأ يف حورلا

 اهلاغتشاو «ينيطلا ندبلا اذه يف اهنجس كلذ نع اهبجح امنإو ءاهتقيقح ىلع

 ىلإ تعجر لماك خيش دي ىلع اهضيرو اهبدأ نمف ءهتاوهشو هظوظحب
 ,7( هلصأ

 : لمعلا ىلع كلد نم اال ةدحولا ىلع كلد نم وه ةيبرتلا خيش -"

 نمو «كرغ دقف ايندلا ىلع كلد نم نإف » :ثيدح حرش يف يسرملا لاق

 نبا لاقو « "70 كحصن دقف ِهَّللا ىلع كلد نمو «كبعتأ دقف لامعألا ىلع كلد

 دوهشب كتحار ىلإ كسفن بعت نم كجرخي لماك خيش نم دب الو ١ : ةبيجع

 نم بعتلا ىلع كلدي يذلا ال بعتلا نم كحيري يذلا وه لماكلا خيشلاف كبر

 هللا ىلع كلد نمو كشغ دقف ايندلا ىلع كلد نمو كبعتأ دقف لمعلا ىلع كلد
 10( كحصن دّقف

 : ةينابرلا رارسألاو ةيندللا مولعلا ىلع كلد نم وه ةيبرتلا يش -

 ىتح «كدهج اهسياسو كسفن ىلع ناسناإلا اهيأ لتحا » : ةبيجع نبا لاق

 كل حتفو «مولعلا فئارطب كتتأ اهالوم ىلإ تعجر اذإف ءاهالوم ىلإ اهدرت

 ةيبرتلا خيش ىلإ اهعفدتو اهمامزب ذخأت نأ نم اهيف عفنأ ةليح الو «موهفلا نزاخم

 الو يدجي ال تنعو بعتف اذه ريغ امأو .هب كرمأي ام لثتمتو ءءاشي ام اهب لعفي

 ) )1١ص ةينابرلا تاحوتفلا يف صوصنلا نم اريثك يسافلا دوعسم نب دمحم لقن دقو : 78-175

 ) )0:ص ممهلا ظاقيإ 1١5.

 .188 :ص نئنملا فئاطل (9)

 ."” :ص ممهلا ظاقيإ (:5)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 "0 قئاقحلا ملع بيرجتلا يفف برجو «ديفي
 اهدريو اهلقصي نم تدجو نإ» :يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع لاقو

 اهرارسأو اهمولع تلان امف «هّللاب نيفراعلا نم قاوذألا بابرأ مهو اهلصأل

 .مهتمدخب الإ ردقلا ةيلاع تراصو ءاهموهف تجاهامو «مهتبحصب الإ ةيلصألا
 "'«مهتركاذمو مهميلعتب الإ اهئانف لبق هردت مل ام ترد امو

 :ةدم برقأ يف سفنلا ةيبرت ىلع كلد نم وه ةيبرتلا خيش -5
 ءارو نم هنم دئاوفلا كيلإ لصت مل خيش لك » : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 لماكلا خيشلا نأ ىلإ ريشي هلعلو » : ةبيجع نبا لاق 2" 52 خيشب سيلف «باجح

 ." "0 سحلا يف هنع اديعب ناك ولو هذيملت دمي

 ,'*”(دحاو سفن نم هللا ىلإ لجرلا لصوأل ينإ هّللاو ١ :يلذاشلا لاقو
 دقو هيلإ رظنا نأ الإ لجرلا نيبو ينيب ام هّللاو» : يسرملا سابعلا وبأ لاقو

 هيلع ناه ةيبرتلا خيش ءاقلب هَّللا هدعسأ نمو» :ةبيجع نبا لاقو 27« هتينغأ

 يف هجزيو ءاهنع ِهبّيغُي ثيحب «تقو برقأ يف ميت ريغ نم سفنلا ةجلاعم

 "”(نامز برقأ يف «ةرضحلا
 : مهتقيرط نم عطقتي ال يفوصلا ةيبرتلا خيش -6

 هنت زأ ٍةَياَء ْنِم ْمَسنَت امإ» : ىلاعت هلوق ريسفت يف يسرملا سابعلا وبأ لاق

 هنم ريخب يتأنو الإ يلوب بهذن ام » : [1١٠:ةرقبلا ةروس] < اهِلْمِم وأ ًآْنم ريع تأ

 )١( :ص ةيهلالا تاحوتفلا 7١7.

 )( :ص يداهلا رونلا لئاسر ؟١57.

 ) )0:ص ةيهلاإلا تاحوتفلا /!9.

 ) )4.9ا/ :صص قباسلا عجرملا

 .9!/ :صص قباسلا عجرملا (5)

 .97 :ص قباسلا عجرملا ()

 .7؟06/5 :ديدملا رحبلا (0)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 هلثم وأ هنم ريخب تأنو الإ يلوب بهذن ام : هانعم » : ةبيجع نبيا لاق 70 هلثم وأ

 هَّللا ةردق نإف ؛ عطقنا ةيبرتلا خيش نأ معز نم ىلع دري اذهبو «ةمايقلا موي ىلإ

 رمأ يتأي ىتح ةجحلاب موقي نمم ولخت ال ضرألاو ءمئاق هّللا كلمو ةماع
 200ه

 دق تلق نإف » :لاقف ةيبرتلا خويش عاطقناب لاق نم ىلع ةبيجع نبا در دقو

 مكيلعف «لاحلاو ةمهلا الإ يقب امو ةيبرتلا تعطقنا دق "”يمرضحلا لاق

 اشاحو «دبألا ىلع اهعاطقنا يمرضحلا دصقي مل :تلق عةئسلاو باتكلاب

 هنامز يف نأ دارأ امنإو للا ةردق زجعيو مّللا ىلع مكحتي نأ يم رضحلا

 اذه يفانت قورزو يمرضحلا ةفرعمو .مهنم هنامز لهأ رذحف نيريثك نيعدم

 الإ لبقيو دري مالك لكف «نيموصعمب اسيلف امهنم اهرودص ريدقت ىلعو ءدصقلا

 ةيوبنلا ةيبرتلا لهأ نم اوناك لاجر يمرضحلا دعب دجو دق «ّةِكَي ةلاسرلا بحاص

 ."”( مهدع نكمي ال «ةمهلاو لاقملاو لاحلاب

 : الماك اّيمأ نوكي دق ةيبرتلا خيش -5

 هصقني الو ,يمأ وهو سفنلل هتفرعمو هتيبرت يف الماك نوكي دق ةيبرتلا خيش
 مولعلا نم هدنع دجتو ءاّيمأ نوكي يلو نم مك » :ةبيجع نبا لاق «ءيش كلذ

 الإ اًلهاج اّيلو هّللا ذختا ام «ءاملعلا ريراحن دنع دجوي ال ام ديحوتلاو مكحلاو

 .باتك يف اهتيأر ام ءاٌرارسأو اًمولع يديزوبلا انخيش نم تعمس دقلو «هملع

 .؟15 :ص ننملا فئاطل )١(

 89794/١. :ديدملا رحبلا :رظناو .١/59١:ديدملا رحبلا (0)

 ىلإ مدقو ءتومرضحب دلو ؛«يئافولا ؛يلذاشلا «ينميلا ءيمرضحلا ةبقع نب دمحأ :وه ()

 رصمب يفوت ءافو نب يرداقلا ىيحي هخيش نع ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأو ءاهنطوتساف رصم
 :ةيردلا بكاوكلاو « ١5٠ : ص ةيلعلا تاماركلا عماج : رظنا . ه 801/ : ةنس ةفارقلاب نفدو

/8 . 

 .4059 :ص ممهلا ظاقيإ (84)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نأ لق «ةراشإلا لهأ قيرط ىلع هَّللا باتك نم تايآ ريسفت يف ملكتي ناكو

 تأرق الو «طق ملاع يدي نيب تسلج م هَّللاو :لوقي هتعمسو «هريغ دنع اهدجت

 ."7( رهاظلا ملعلا نم اًئيش

 نم ناك دقو ءاذه فيك ليق نإف » :تلاقف ةيطرشيلا ةمطاف كلذ تتبثأو

 : ةميركلا ةيآلا يف باوجلاو ؟نويمأ لّمُك دارفأ فوصتلا ةمئأو «ةقيرطلا لاجر

 باطقأ نم افو دمحم انخيش اذهف [187 :ةرقبلا ةروس] هذا ْمُكحَمْلَميو هلأ اوفا

 يذلا وهو ءاّيمأ صاوخلا يلع يديس ناكو ...اّيمأ ناك ةيلعلا انتقيرط ةلسلس

 ناكو ...(رردلاو رهاوجلا) باتك ينارعشلا باهولا دبع يديس هديرم هنع ىقلت

 مهملع نمم ريثكو «زيربإلا باتك بحاص وهو ءاّيمأ غابدلا زيزعلا دبع يديس
 ."70 تاداعلا مهل تقرخو هللا

 :سفنلا بيذهت يف داهزلاو دابعلاو ةعيرشلا ءاملع ةميق

 نإ لب ءاهرارسأو سفنلا ةقيقح ةفرعم ىلع رداق ملاع لك سيل هنأ اومعز

 الف «حورلا ةقيقح نع نوبوجحم داهزلاو دابعلاو ءءاهقفلاو ءاملعلا رابك

 نم يهف رسلاو حورلا ةبترم امأو ءبلقلاو لقعلاو سفنلا ةبترم الإ اهنم نوفرعي

 ليصوت مهيديأ ىلع نوكت نيذلا ةيبرتلا خويش مهو «مهنم نيفراعلا تايصوصخ
 :رسلاو حورلا ةبترم يهو سفنلا نم ايلعلا بتارملل نيكلاسلا

 " ”(نايعلاو دوهشلا لهأ دنع مومع ناهربلاو ليلدلا لهأ » : يلذاشلا لاق

 لهأ ىلع رهاظلا لهأ لضف نم ىلع خيبوتلا بحسنيو  :ةبيجع نبا لاقو
 ءامسلا نيب ام نوّبلا نم مهنيب !تاهيه ...ءايلوألا ىلع ءاملعلا لّضفو «نطابلا

 نيب اوعمج نيذلا للاب نيفراعلا نيب ليضفتلا يف وه امنإ مالكلاو «ضرألاو

 )١( :ديدملا رحبلا ١7/5". :ص ةيهلإلا تاحوتفلا :رظناو 5.

 )*( ص ةيهلالا تاحوتفلا : 77١.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 كش الف نوحلاصلاو داهزلاو داّبعلا امأو ؛ءايقتألاو ءاملعلا ن نيبو «ءاقبلاو ءانفلا

 نأل «ءاملعلا مظعأ مهف هّللاب نوفراعلا امأو .. .مهنم لضفأ ءايقتألا ءاملعلا نأ

 ماكحأب قلعتما مهملع رهاظلا ءاملعو ءاقوذو اًمشك هللا تاذب قلعتم مهملع

 ضعب لاق ؛هّللا نع مهريغ نم اًباجح دشأ مه لب هَّللا نع نوقرفم ههَّللا

 ."'"« داهزلا مث دابعلا مث ءاملعلا : هَّللا نع اًباجح سانلا دشأ :ءايلوألا

 ةقيقحلا لهأب صاخ هنأو «ةيبرتلا خيشب دارملا يضارلا ةمالس نيب املو

 طلغلا يف عقت نأ كايإف » :لاقف داهزلاو دابعلاو ةعيرشلا ءاملع نم رذح مهنم

 موقي دق مهنم ملاعلا نإف «موسرلا ءاملع نم نوكي لماكلا دشرملا نأ نظتف

 دباعلا نأ نظت وأ «ليلقلا الإ هملع امب لمعلا نم ظح هل سيلو رمألا رهاظب

 لهأ نم ءالؤه سيلف ءدهازلا يف كلذ نظت وأ «يبرملا خيشلا وه كسنتملا

 ريثكب اوماق موق مهنأ مهدنع ام ةياغو ءاهيف اوريسي ملو اهوقوذي ملو «قيرطلا

 خيش دي ىلع اوبرت الو «مهسوفن اوفرعي ملو ايندلا يف اودهز وأ تادهاجملا نم

 يف لماكلا خيشلا بلطت نأ يغبني الف كلذ تملع اذإو ...اهلزانمبو اهب فراع

 "”«داهزلا وأ دابعلا وأ موسرلا ءاملع

© © © 

 )١( :ديدملا رحبلا ١/6١5.

 :ص ةيدماح ظعاوم (؟) 4٠-4١.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :ةيناسنإلا سفنلل ةيلذاشلا ةرظن نيب ةنراقملا :عبارلا ثحبملا

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم يف لثمتملا لماكلا جهنملاو

 نم ءزج وه يذلا حورلا ملاعل اهماحتقا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تلض دقل

 اهيلع تنبو لب ءاهتالايخ عم تدرطتساو .ملعلا تعس هيف تعداو «بيغلا

 تبقاعو «تاهوركملاو نئسلاو لئاضفلا تركذو ءتمرحو تبجوأف اًماكحأ

 ليلد ريغ نم كلذ لك «ةرخآلاو ايندلا يف روبشلاو ليولاب هتدعوتو اهفلاخي نم
 ال هنأو ءاهب مهتيصوصخ اومعز تالايخ يه لب «ةنسلاو باتكلا نم ربتعم

 نولهاجلا مهريغو ءنولصاولا نولماكلا نوفراعلا مهف ءمه الإ اهمهفي

 .نوبوجحملا نوزجاعلا

 ةدع نم بابلا اذه يف ةيفوصلاو ةيلذاشلا لالض فلسلا ءاملع نيب دقو

 : هجوأ

 :ةلماكلا سفنلاو حورلا ةقيقح يف مهلالض ١-

 20  :حورلا يف مالكلا نع ىهني له :الوأ

 دارطتسالا يف اهلهاستو اهيدامت نع ءيش ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش دري مل

 ناك ولو مهنم خيش لكل اًعاشم اًمح هولعج لب «سفنلا ليصافت ىلع ملكتلا ىلع
 لإ رمل َنْم م رش آمَو َقَر ٍرْمَأ ْنِم حوّرلا لق : ىلاعت هلوق مهعنمي ملو ءاّيمأ

 يلذاشلا مالك نم قبس امك ةيآلا هذه رهاظ اوركنأ لب «[44 :ءارسإلا ةروس] «6اليلق

 .ثحبملا اذه لوأ يف

 نودب ملعلا ةعس هيف يعديو «بيغلا ملاع محتقي نمم نودلخ نبا رذح دقو

 ةطاحالا ىلع ردتقم هنأ نم ركفلا كل معزي امب نقثت الو ١ :لاقف «يعرش ليلد

 .كلذ يف هيأر هفسو هلك دوجولا ليصفت ىلع فوقولاو ءاهبابسأو تانئاكلاب

 ال هكرادم يف رصحنم هنأ هيأر ئداب يف كردم لك دنع دوجولا نأ ملعاو



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 ككاردإ مهتاف ...هئارو نم قحلاو «كلذ فالخب هسفن يف رمألاو ءاهودعي

 وهف «كلمعو كداقتعا يف هب عراشلا كرمأ ام عبتاو ء«رصحلا يف كتاكردمو

 نمو «ككاردإ قوف روط نم هنأل «كعفني امب ملعأو «كتداعس ىلع صرحأ

 لقعلا لب «هكرادمو لقعلا يف حداقب كلذ سيلو «كلقع قاطن نم عسوأ قاطن

 رومأ هب نزت نأ عمطت ال كنأ ريغ ءاهيف بذك ال ةينيقي هماكحأف « حيحص نازيم

 ءارو ام لكو «ةيهلإلا تافصلا قئاقحو «ةوبنلا ةقيقحو ءةرخآلاو ديحوتلا

 ."'"6 لاحم يف عمط كلذ نإف ؛«هروط

 درو امب ديقم هنأو «حورلا ىلع مالكلا يف قحلا جهنملا ةيميت نبا نيب دقو

 رمأ هَّللا ىلإ ضوفملا له :لئاسلا لوق امأو » :لاقف «ةيعرشلا صوصنلا يف
 لب «حورلا يف مالكلا صئاصخ نم اذه سيلف ؟امهعومجم وأ اهتافص وأ اهتاذ

 لاق «ملعي ال ام هللا ىلع لوقي الو «ملع هب هل سيل ام وفقي نأ دحأل زوجي ال
 هْنَع نك كيلو لع َداَوتْلاَو َرَصْباَو عمت َّنِإ كلِع وي َكَل سل ام ُثَقَل الو : ىلاعت

 امو اني َرَهَظ اَم سحنوَْلا ير مرح اَمَّنِإ ق8 : ىلاعت لاقو 5“ :ءارسإلا ةروس] الوسم
 ال ام هَّسَأ َلَع أوُلوُمَت نأو انلطلس ءوي لري ل ام هِي اكرشت نأو ٌقحْلا ريك ىتبلاو منالاو نط

 ...[77" :فارعألا ةروس] ومع

 لد امب حورلا يف اوملكتي نأ اوهن نيملسملا نأ ةنسلاو باتكلا يف سيلو

 كلذف ملع ريغب مالكلا امأو ءاهتافص يف الو اهتاذ يف ال «ةنسلاو باتكلا هيلع

 يبنلا نأ دوعسم نبا نع ''”نيحيحصلا يف تبث دق نكلو «ءيش لك يف مرحم

 لاقو «حورلا نع هولس :مهضعب لاقف «ةنيدملا ككس ضعب يف ناك كي

 ىلع ئكتم وهو هولأسف :لاق ,نوهركت ام مكعمسيف هولأست ال :مهضعب

 )١( :ص نودلخ نباةمدقم 45".
 ح يراخبلا هجرخأ رف :  2١١6.؟!95 :ح ملسمو



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .ةيآلا هذه هَّللا لزنأف «2"”بيسعلا

 نم مظعأ هتردقو «كلذ ةفصو «هدونجو «ميظع برلا كلم نأ كلذب نيبف

 ىعدي نم نظي الف ءاليلق الإ ملعلا نم اوتؤي مل مهو ,نويمدآلا هب طيحي نأ

 دونج ملعي امف ءدوجولا يف ام لك الو هنع لئس ام لك ملعي نأ هنكمي هنأ ملعلا

 ."'”«وه الإ كبر

 : ةنسلا لهأ دنع حورلا ةقيقح :اًيناث

 ملو «حورلا ةقيقح يف حلاصلا فلسلاب اودتقا نمم ةمألا ءاملع ملكت

 نأ اوعدي ملف «ةنسلاو باتكلا نم ةتباثلا صوصنلا ةلالد نع مهمالك جرخي

 لب «سانلا كرادم نع ةجراخ مولعب اوتأ مهنأو ءرارسألا ملع نم حورلا

 صاوخ :ماوعو صاوخ ىلإ سانلا اومسقي ملو «هنومهفي امب سانلا اوبطاخ

 ضعب هذهو ءاهنع نوبجحي ماوعو «ةفورعم قرط ريغ نم رارسألا نوقلتي
 :حورلا ةقيقح ىلع ةلادلا صوصن

 فلس رئاسو ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا بهذمو » :ةيميت نبا لاق

 ,معنتو .ندبلا قرافت ءاهسفنب ةمئاق نيع حورلا نأ :ةنسلا ةمئأو ةمألا

 همحر دمحأ مامالا ناك املو .هئازجأ نم ءزج الو .ندبلا يه تسيل «بذعتو

 يف هباحصأ فلتخي مل ؛ةمئثألا نم هريغ هيلع صن امك كلذ ىلع صن نمم هللا

 :-دسجلا نم اهنكسمو اهتقيقح اًئيبم- رخآ عضوم يف لاقو «'"”: كلذ
 .ةروصلاو ةداملا نم الو «ةدرفلا رهاوجلا نم ةبكرم تسيل اهنأ باوصلاو»

 ؛اهيلإ ةراشإلا امأو «ةدوهعملا ةدوهشملا تازيمتملا ماسجألا سنج نم تسيلو

 تءاج امك ؛هنم ليستو «ندبلا نم جرختو «لزنتو ء.دعصتو ءاهيلإ راشي هنإف

 ١47. :ص طيحملا سوماقلا :رظنا .لخنلا نم ةديرج :بيسعلا )١(

 ,؟1-1"7؟٠ /: :ىواتفلا عومجم 00

 .11"7 "7/١17 : ىواتفلا عومجم ()



 « دقنو ضرع د ةيلئاشلا
 نم اهنكسم نيأ :لئاقلا لوق امأو «ةيلقعلا دهاوشلا هيلع تلدو صوصنلا كلذب

 امك دسجلا يف ةيراس يه لب ءدسجلا نم ءيشب حورلل صاصتخا الف ؟ دسجلا

 ؛ حورلاب ةطورشم ةايحلا نإف ؛دسجلا عيمج يف ضرع يه يتلا ةايحلا يرست

 هتقراف ؛؟حورلا هتقراف اذإو «ةايح هيف ناك ؛دسجلا يف حورلا تناك اذإف

 ."7( ةايحلا

 مسجلا اذهل ةيهاملاب فلاخم مسج هنإ » : حورلا ةقيقح اًئيبم ميقلا نبا لاقو

 يف ذفني «كرحتم «يح .فيفخ «يولع «ينارون مسج وهو «سوسحملا

 يف نهدلا نايرسو «درولا يف ءاملا نايرس اهيف يرسيو ءءاضعألا رهوج

 راثآلا لوبقل ةحلاص ءاضعألا هذه تماد امف «محفلا يف رانلاو «نوتيزلا

 هذهل اكباشم فيطللا مسجلا كلذ يقب فيطللا مسجلا اذه نم اهيلع ةضئافلا

 هذه تدسف اذإو «ةيدارإلا ةكرحلاو سحلا نم راثآلا هذه اهدافأو ءءاضعألا

 راثآلا كلت لوبق نع تجرخو اهيلع ةظيلغلا طالخألا ءاليتسا بيسب ءاضعألا

 .حاورألا ملاع ىلإ لصفناو «ندبلا حورلا قراف

 لكو «هريغ حصي ال يذلا وهو «ةلأسملا يف باوصلا وه لوقلا اذهو

 ةلدأو «ةباحصلا عامجإو «ةنسلاو «باتكلا لد هيلعو «ةلطاب هاوس لاوقألا

 ."70ةرطفلاو «لقعلا

 : يفوصلا موهفملا يف ةلماكلا سفنلا دقن : اًثلاث

 ةيرظنلا هذهب رهتشا دقو «(لماكلا ناسنإلا) ىنعمب يه (ةلماكلا سفنلا)

 ةعئاش تناك لماكلا ناسنالا ةركف نأ نم اًمغر «يليجلا ميركلا دبعو يبرع نبا
 ”)ا هس ا. 8 ع 51 :

 5 هةميله نايداو تادقتعم ىلإ اهلوصأ دري نم كانهو .ةيفوصلا تكتدرلحجاو دلم

 ," ٠7 /9: ىراتفلا عومجم 000

 5١-770. :ص نم اًليلد )١١5( قاس دقو 5١١6-21١5 :ص حورلا (؟)

 ١57. :ص يبرغملا فوصتلا يف ثوحب :رظنا (9)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 الماك اًناسنإ ىنعأ (اًمماج اًنوك) قلخ هتافص راهظإ هللا دارأ امل ١ : يب رع نبا لاق

 ْ .6)23 هسفنل هرس هللا نلعأ هب

 لئاوألا ةفرعم يف لماكلا ناسنإلا) يف اًباتك يليجلا ميركلا دبع فلأ دقو

 لماكلا ناسنإلا نأ ىري هنأ ةظفللا هذه مدختسا نم ةصالخو «(رخاوألاو

 «ةيتاذلا ءامسألا قحتسي يذلا وه هنأو «ىلاعت هللا نع ةخسن ةلماكلا سفنلاو

 ىري ال يتلا «ةآرملا لاثم قحلل هلاثمو «ةلاصألا قاقحتسا ةيهلإلا تافصلاو

 .اهيف الإ هتروص صخشلا

 وهف للي دمحم وه اهيلجت دعب هتاذ نع لصفنا ىلاعت هلل ةخسن لوأ نأو

 دجو ٌةِكَي يبنلا نمو «هرخآ ىلإ هلوأ نم دوجولا كالفأ هيلع رودت يذلا بطقلا

 هلك يبنلا تاذف «(ةيدمحملا ةقيقحلا) ةامسملا ةديقعلا يهو ءدوجوم لك

 سبالم يف عونت تاذلا هذهل نكل «لوألا لماكلا ناسنإلا يهو ؛تاوذلا لمكأ

 هب قيلي مسا نمز لك يف هلو ءدمحم :لوألا همساف ءاهرابتعاب ىمسيو «ىرخأ

 دوجوم وهو «مجعلا يف نوكي ةراتو برعلا يف نوكي ةراتف «هب سبلت ام رابتعاب

 دنعف «ةلماكلا سفنلل لصو نم الإ ةبترملا هذهب قيلي الو «ءايلوألاو ءايبنألا يف

 يبنلا ةروص يف مهخويش نوديرملا ىأر انه نمو ءاّمامت ِةِْلَي يبنلا لئامي كلذ

 .."'وهخيش وهو لكي يبنلا هودقتعاف ِلك
 حورلا تافصب ىلحتو ةمومذملا سفنلا تافص نع ناسنإلا عفترا اذإف

 اولصو نيذلا مهرابك نع درو انه نمو «ةيهولألا ةبترم ىلإ عفترا دقف رسلاو
 ام يناحبس» :رخآلا لوقو 2« قحلا انأ» : مهسفنأ نع اولاق نأ ةبترملا هذهل

 فوصتلا راودأو :84:ص يروابيطلا فيطللا دبعل يبرعلا يمالسإلا فوصتلا :رظنا (؟)

 1١ : ص نامثع يلعل برعلا دنع يمالسإلا



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا ا

 .""”دوجولا ةدحو ثحبم يف هليصفت قبس امك «« ينأش مظعأ

 لدي امم «نيمدقتملا مهخويش دحأ يرفكلا يدقعلا أطخلا اذهل هبن دقو

 طلغ دقو» :عمللا يف يسوطلا لاق دقف «ةيرفكلا ةديقعلا هذه مدق ىلع

 .«قحلا فاصوأ يف اولخد مهفاصوأ نع مهئانف دنع مهنإ : مهلوق يف ...ةعامج

 ماقم ىلإ وأ لولحلا ىلإ كلذ مهيدؤي ىنعم ىلإ مهلهجب مهسفنأ اوفاضأ دقو
 دن حيسملا يف ىراصنلا

 : ةبوبرم ةقولخم ةيناسنإلا حورلا :اًعبار

 قافتا سفنلا ةقيقح يف مهلالضو ةلماكلا سفنلا يف مهتديقع لطبي امم نإ

 :ةروهقم ةبوبرم اهنأو «ىلاعت هَّللا قلخ نم قلخ حورلا نأ ىلع ةمألا ءاملع
 : مدعلا نم هّللا اهدجوأ

 حاورألا نأ نيملسملا نيب فالخ الو» : "7ىزورملا رصن نب دمحم لاق

 اهقلخ هلل ةقولخم اهلك مدآ ينب نم هاوس نمو ىسيعو هينبو مدآ يف يتلا

 .هقلخ رئاس هيلإ فاضأ امك «هسفن ىلإ اهفاضأ مث ءاهعرتخاو اهنوكو اهأشنأو

 مدل ينبآل كلك ىف نإ هن اي ٍضّيْلا يف امو تمس ف ام ركل ٌركَسَو» : ىلاعت لاق
 476 [15:ةيئاجلا ةروس] #4 توَُشَي

 نم اهلحمو حاورألا ةفرعم يف اوفلتخا سانلا نإ :؟0هدنم نبا لاقو

 ١٠١. :ص نيزلا فطاع حيمسل مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا ()

 .00؟ :ص عمللا (؟)

 يف هرصع ةمثأ نم ناك ه 7١1 ةئس دادغبب دلو «يزورملا جاجحلا نب رصن نب دمحم :وه 0

 ةيعفاشلا تاقبط :رظنا .ه 7945 ةنس يفوت «ءاملعلا فالتخاب سانلا ملعأ نم وهو «ثيدحلا

 77/١5. :ريسلاو ,؟ 5

 0 . ١ا/ا/ . ص حورلا 622

 نم «يناهبصألا يدبعلا هللا دبع وبأ «هدنم نبا « ىيحي نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم .وه 2(

 . ه11106 ةلس ىفوت «هيف فينصتلا نم نيرثكملا ؛هبلط يف نيلحارلا «؛ثيدحلا ظافح رابك

 ١/ ١7/7. :ربعلاو 2379/5 : مالعألا :رظنا



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 رثألاو ةعامجلا لهأ بهذم اذهو ةقولخم اهلك حاورألا :مهضعب لاقف :سفنلا

 ,'''( فلتئا اهنم فراعت امف هدنجم دونج حاورألا » :ِةكك يبنلا لوقب اوجتحاو

 هَّللا رمأ نم حاورألا :مهضعب لاقو «ةقولخم الإ نوكت ال ةدنجملا دونجلاو

 نم حولا لق : ىلاعت هللا لوقب اوجتحاو «قلخلا نع اهملعو اهتقيقح هَّللا ىفخأ
 «ىلاعت هللا راونأ نم رون حاورألا : مهضعب لاقو «[4 :ءارسإلا ةروس] هقر رم

 ىقلأو ةملظ يف هقلخ قلخ هللا نإ » : لكي يبنلا لوقب تجتحاو «هتايح نم ةايحو
 ِ ١ دير ىفلا هرون نم مهيلع

 اهتمئأو ةمألا فلس قافتاب ةعدبم ةقولخم يمدآلا حور » :ةيميت نبا لاقو

 نم دحاو ريغ ةقولخم اهنأ ىلع ءاملعلا عامجإ ىكح دقو «ةنسلا لهأ رئاسو

 .470 نيملسملا ةمئأ

 اهنأ ىلع مهيلع همالسو هَّللا تاولص لسرلا تعمجأ ١ :ميقلا نبا لاقو

 نيد نم رارطضالاب مولعم اذه «ةربدم ةبوبرم ةعونصم «ةقولخم ةثدحم
 ملاعلا نأ مهنيد نم رارطضالاب ملعي امك «مهيلع همالسو هللا تاولص لسرلا

 قولخم هاوس ام لكو «قلاخلا هدحو هَّللا نأو «عقاو نادبألا داعم نأو «ثداح
 200( ل

 :حورلا قلخ يف ةئسلا لهأ لوقل ةفلاخملا لاوقألا :اًسماخ

 مدقب نيلئاقلا نأ ملعاو » :لاقف حورلا مدقب لاق نم فانصأ ةيميت نبا قاس

 .7775:ح يراخبلا هجرخأ )1١(

 :لاقو :24“ :ح١/44:مكاحلاو 2.7547 :ح يذمرتلاو «5551:ح :دمحأ هجرخأ (؟)

 هححصو ؛هب سأب ال داتسإ : هيوأتف يف رجح نبا لاق 71١/7: :يوانملا لاقو «حيحص

 .15١٠:مح ةحيحصلا ةلسلسلا يف يتنابلألا

 .9١لال-75١ :ص حورلا 2(

 .5١1-57/4١7:ىواتفلا عومجم (5)

 ١75. :ص حورلا (5)



 «قتو ضرع م ةيلااشلا 0
 نكل ةيلزأ ةميدق يه :نولوقي «ةفسالفلا '''ةئباصلا نم فنص :نافنص حورلا

 معزيو «ةيكلفلا سوفنلاو «لوقعلا يف كلذ نولوقي امك «برلا تاذ نم تسيل
 ةمألا هذه ةقدانز نم فنصو «ةكئالملا يه اهنأ مهيف للملا لهأ نم لخد نم

 .'"”( هللا تاذ نم اهنأ نومعزي-ةثدحملاو ةملكتملاو ةفوصتملا نم - اهلالضو

 ءالؤهو «كئلوأ نم الوق ٌرشأ ءالؤهو » :لاقف ةيفوصلا لوق ىلع عنش مث

 وهو «توسان فصنو «هحور وهو «توهال فصن :نيفصن يمدآلا اولعج

 يف لوقلا اذه نم وحنب ىراصنلا ِهّللا رَّمك دقو «دبع هفصنو بر هفصن «هدسج
 «ناماهو «ءنوعرف يف ىتح ؟دحأ لك يف كلذ معي نمب فيكف «حيسملا

 : وهف ةقولخم ريغ ةميدق مدآ ينب حاورأ نإ :لاق نم نأ نيب مث « "52 نوراقو

 دبعلا لعجب «ليطعتلا ىلإ مهلوق رجي نيذلا «ةيلولحلا عدبلا لهأ مظعأ نم »

 ." "0 ةلضملا ةبذاكلا عدبلا نم كلذ ريغو برلا وه

 : حورلا قلخ ىلع فلسلا ةلدأ : اًسداس

 تسيلو ةقولخم حورلا نأ ىلع ةلدأب '”زارخلا ديعس وبأ خيشلا جتحا دقو

 : هللا تاذ نم

 اهركذ لاوقأ ةرشع ىلع مهيف فلتخا دقو «نيد ىلإ نيد نم جورخلا وهو أبص نم :ةئباصلا )١(

 (مالسلا هيلع) ميهاربإ لوق مهو ؛ةريبك ةمأ مهنأ ميقلا نبا ركذو «سيبلتلا يف يزوجلا نبا

 ةئباصو «ءافنح ةئباص :نيمسق اوناكو «نارحب اوناك .هتوعد لهأو «مهيلإ لسرأ نيذلا

 اهنوروصيو «رشع ينثالا جوربلاو «ةعبسلا بكاوكلا نومظعي مهنم نوكرشملاف ,نوكرشم
 .159/7 :نافهللا ةثاغإو «؟589/7:لحنلاو للملا :رظنا .مهلكايه يف

 ,؟77؟77؟-١171 /4 : ىواتفلا عومجم (0)

 .577/14:ىواتفلا عومجم 6(

 .551/54:ىواتفلا عومجم (1)

 رشبو «يرصملا نونلا اذ بحص «دادغب لهأ نم «ديعس وبأ زارخلا ىسيع نب دمحأ :وه (5)

 ١/ :ريسلا :رظنا .(ه7ا/4) ةنس تام «ءاقبلاو ءانفلا يف ملكت نم لوأ وهو «يفاحلا

 .77١؟ :؛ ص ىربكلا تاقبطلاو .« 6



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثا بالا
 ذخأ نيح مهل لاق دقو «ةيبوبرلاب ترقأ امل ةقولخم نكت مل ول :اهنم

 ةروس] 4 ائدهس لب ولاَ 3 درب ثسلأ# :-رذلاك حابشأ يف حاورأ مهو -قائيملا

 الإ برلا نوكي لهو .دسجلا عم حورلا بطاخ امنإو ”١7[« :فارعألا

 ظ .؟بوبرمل

 «ىسيع مهتدابع يف مول ىراصنلا ىلع ناك ام ةقولخم نكت مل ول : اهنألو
 .هللا وه :اولاقو ءهللا نبا هنإ :اولاق نيح الو

 .راتلا تلخد ام قولخم ريغ حورلا ناك ول :هنألو

 «ندبلا يف تبيغ الو هللا نع تبجح امل ةقولخم ريغ تناك ول :اهنألو

 .فصوت ةروص تناك املو .توملا كلم اهكلم الو

 .«فخت ملو دبعتت ملو «بذعت ملو بساحت مل ةقولخم نكت مل ول : اهنألو

 ."'"« ممحلا لثم دوس رافكلا حاورأو أالألتت نينمؤملا حاورأ :نألو. جرت ملو

  :حورلا قلخ ىلع ةلدألا ةيميت نبا قاسو

 هللا نأو «بوبرم قولخم دبع ناسنالا نأ ىلع لد ام لك » :لوألا ليلدلا

 ةرابع ناسناإلا نإف «ةقولخم هحور نأ ىلع لدي وهف .ههلإو هكلامو هقلاخو هبر

 ةيطم ندبلا امنإو «ندبلاب هنم صخأ حورلاب وه لب ءاّعم حورلاو ندبلا نع
 ."0( حورلل

 «ضبقت حاورألا نأب لَك يبنلا نع ثيداحألا تضافتسا دق ١ : يناثلا ليلدلا
 . اذإ ١ :لاق ةقلك ةريره يبأ نع :ليلدلا اذه دهاوش قاس مث "50 بذعتو معنتو |

 ةبيط حور ءامسلا لهأ لوقيو ...اهنادعصي ناكلم اهاقلت نمؤملا حور تجرخ

 ىلإ هب قلطنيف هنيرمعت تنك دسج ىلعو كيلع هللا ىلص ضرألا لبق نم تءاج

 57١-571١, /5: ىواتفلا عومجم 00(

 ,577/14:ىواتفلا عومجم 6()



 «دقتو ضرع , ةيلئاشل
 تجرخ اذإ رفاكلا نإو لاق «لجألا رخآ ىلإ هب اوقلطنا لوقي مث ءَقْبَو هبر
 اوقلطنا لاقيف لاق ضرألا لبق نم تءاج ةئيبخ حور ءامسلا لهأ لوقيو ...هحور

 ."”0 لجألا رخآ ىلإ هب
 هنيمي نع هينب حاورأو «مدآ ىأر ِةْكَي يبنلا نأ حيحصلا جارعملا ثيدح يفو

 ,('7ةَدوْسأ هنيمي نع لجر اذإف ءامسلا انولع املف » :َِي ِهّللا لوسر لاق «هلامشو

 «ىكب هلامش لبق رظن اذإو «كحض هنيمي لّبِق رظن اذإف : لاق «ةدوسأ هلامش نعو

 ؟ اذه نم «ليربج اي :تلق :لاق «حلاصلا نبالاو حلاصلا يبنلاب اًبحرم :لاق

 لهأ نيميلا لهأف «هينب مسن هلامشو هنيمي نع ةدوسألا هذهو لكي مدآ اذه :لاق

 اذإو «كحض هنيمي لبق رظن اذإف «رانلا لهأ هلامش نع يتلا ةدوسألاو «ةنجلا
 ."0( ىكب هلامش لبق رظن

 مامإلا لاق «ةنجلا يف مهريغو ءادهشلاو نينمؤملا حاورأ نأ :تبث دقو

 يف نادبألاو «ةنجلا يف نينمؤملا حاورأو ءرانلا يف رافكلا حاورأ : دمحأ

 (ءاشي نم هوفعب محريو ءءاشي نم هللا بذعي ءايندلا

 هيوم ةيضار كير لإ ىجنأ 7 ةَيبِمظمْلا سْنَنلأ انيك : ىلاعت للا لاق دقو

 اهبطاخف » : ةيميت نبا لاق [”٠-؟7:رجفلا ةروس] 0 ىلخذأو ) ىرنبع ىف يٍْسدأَ

 اهنأب حيرصت اذهو ء؛هتنج لوخدو هدابع يف لوخدلابو ءاهبر ىلإ عوجرلاب
 ."””« اهتافص عونتت امنإو «ضبقت يتلا حورلا يه انه سفنلاو .ةبوبرم

 ) 6١:ح ملسم هجرخأ 57٠١١

 عمج يه :ليقو .ةقرفتملا تاعامجلا يهر ءدواسأ ىلع عمجتو "و «داوس عمج :ةدوسألا 2«

 .51217/7 :برعلا ناسل :رظنا .ديعب نم ىري هنأل ؛كلذك ءصخشلا وهو ؛(داوس)ل

 .177 :ح ملسمو 27194:ح يراخبلا هجرخأ 6(

 .؟7؟ 5/8 : ىواتفلا عومجم )0(

 .77؟0 /4 : ىواتفلا عومجم 6



 ةيناسنإلا سفنلا ةيدرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 رشع ينثا ركذو ءاهوجو اهقلخ ىلع لدي يذلاو» :ميقلا نبا لاقو
 : )اهو

 اذهف 1٠١[« 7 :ماعنألا ةروس] «(ءَْوَت لك قليَح# :ىلاعت هللا لوق :اهنم

 ةلخاد اهنإف ؛ هتافص كلذ يف لخدي الو ءام هجوب هيف صيصخت ال «ماع ظفللا

 وهو «لامكلا تافصب فوصوملا هلإلا وه هناحبس هّللاف ؛همسا ىمسم يف

 ."”قولخم هاوس امو قلاخلا هتافصو هتاذب هناحبس

 «[9:ميرم ةروس] اعيش كلت ْرَلَو ُلَبَق ني كتْقَلَح دقو :ىلاعت هلوق : اهنمو
 الو مهفي ال هدحو ندبلا نإف ؛طقف هندبل سيلو «هندبو هحورل باطخلا اذهو

 ." ”حورلا وه بطاخيو لقعيو مهفي يذلا امنإو «لقعي الو بطاخي

 اوُدُجَسأ ةكيكملل الق مث كتَرَوَص © ْمُحَكَدَلَح َدَتِلَوط : ىلاعت هلوق : اهنمو
 امك انداسجأو انحاورأ لوانتي نأ امإ رابخالا اذهو «[١١:فارعألا ةروس] #4 مد

 هلوقي امك داسجألا قلخ لبق حاورألا ىلع اعقاو نوكي نأ امإو «روهمجلا هلوقي

 .""”حاورألا قلخ يف حيرص وهف ؛نيريدقتلا ىلعو «كلذ معزي نم

 هتيدوبع تسيلو «هتلمجب دبع ناسنالا نأ ىلع ةلادلا صوصنلا :اهنمو

 امك ؛عبت ندبلا ةيدوبعو «لصأ حورلا ةيدوبع لب «هحور نود هندب ىلع ةعقاو

 يف اهل عبت وهو «هلمعتستو هكرحت يتلا يهو ءماكحألا يف اهل عبت هنأ
 .0ةيدوبعلا

 اود ايس كي مل ِرْهَّدلأ ّنِي ّنِم نئنإلا َلَع َنَأ لم :ىلاعت هلوق :اهنمو
0 

 )١( :ص حورلا :رظنا 181-1١1/9.
 :صص قباسلا عجرملا (؟) ١19.

 )( :صص قباسلا عجرملا ١194.

 ) )4ص قباسلا عجرملا : ١79.

 ) )5:ص قباسلا عجرملا 18٠١.



 « دقئو ضرع » ةئلذاشلا

 ؛اروكذم ائيش لزي مل ناسنإلا ناكل ؛ةميدق هحور تناك ولف «[١:ناسنإلا ةروس]

 .'"”هندب ال هحورب ناسنإ وه امنإ هنإف

 امف ؛ةدنجم دونج حاورألا » : كك يبنلا نع ْةَيْفَِك ةريره يبأ ثيدح : اهنمو

 الإ نوكت ال ةدنجملا دونجلاو 2« فلتخا اهنم ركانت امو «فلتئا اهنم فراعت
 .(ةقولخم

 : حورلا قلخ مدع يف مهتاهبش ىلع باوجلا : اًعباس

 قر ِرَمَأ ْنِم ٌحرلا ٍلُثظ :ىلاعت هلوقب ةقولخم ريغ حورلا نأ ىلع اولدتسا
 رمألاب انه اه دارملا سيل هنأ اعطق مولعم » :ميقلا نبا لاق [80 :ءارسإلا ةروس]

 رمأي يذلا همالك حورلا نأ دارملا نوكيف «مالكلا عاونأ دحأ وه يذلا «بلطلا

 «برعلا ةغل يف لمعتسم فرع وهو «رومأملا انه اه رمألاب دارملا امنإو «هب
 هرومأم يأ ١[ :لحنلا ةروس] مدلل ٌرمأ قأو : ىلاعت هلوقك ريثك هنم نآرقلا يفو

 ."7(نوكيف نك هل لاقو .هاضقو هردق يذلا

 لاق [؟19:رجحلا ةروس] جور نم هز ٌتحَفَتَو# : ىلاعت هلوقب كلذك اولدتساو

 ني هيف تَحْفنَوإ» : ىلاعت هلوقب هناحبس هيلإ اهتفاضإب مهلالدتسا امأو » : ميقلا نبا

 :ناعون هناحبس هَّللا ىلإ فاضملا نأ ملعي نأ يغبنيف [؟4:رجحلا ةروس] 6 جوي

 ءرصبلاو «عمسلاو «مالكلاو «ةردقلاو «ملعلاك :اهسفنأب موقت ال تافص

 هتردقو ءهتدارإو «همالكو ءهملعف ءاهب فوصوملا ىلإ ةفص ةفاضإ هذهف

 .هناحبس هديو ههجو كلذكو «ةقولخم ريغ هل تافصو «هتايحو

 .لوسرلاو .دبعلاو «ةقانلاو «تيبلاك : هنع ةلصفنم نايعأ ةفاضإ : يناثلاو

 ةفاضإ اهنكل «هعناص ىلإ عونصمو .هقلاخ ىلإ قولخم ةفاضإ هذهف «حورلاو

 18١. :ص قباسلا عجرملا )١(

 18١. :ص قباسلا عجرملا ()

 .17217/15 : ىواتفلا عومجم :رظناو 5815 : ص حورلا وف



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نم هيلإ حورلا ةفاضإو ...هريغ نع فاضملا هب زيمتي ءافيرشتو اًصيصخت يضتقت

 ل تافغفصلا ةفاضإ باب نم الو ةماعلا نم ل «ةصاخلا ةفاضالا هذه

 : ىلاعت هّللاب حورلا ليثمت راكنإ : اًمماث

 .ةلعاف ىنعمب ةليعف .هريغ نع اًملخ ناك نم وه ةفيلخلاو » : ةيميت نبا لاق

 ىف ةفيلخلاو ءرفسلا ىف بحاصلا تنأ مهللا » :لوقي رفاس اذإ ِةْيكك ىبنلا ناك

 دقف ريخب هلهأ يف هفلخ نم و ءازغ دقف اًيزاغ زهج نم » :ِهْلَي لاقو « "06 لهألا

 2 [١1:حتفلا ةروس] «باَرَأْلا ني َنوُفَلَحَمْلا كل ُلوُقَيَس 9 : نآرقلا ىفو ..."”«ازغ

 .[81 : ةبوتلا ةروس] هلأ لوسر َفلِج ٌمِهِدَعَتَمِي وقلم عرف :هلوقو

 «ةبسانم هيف فلخلاو قلخلا نم هلبق ناك نم فلخ هنأ ةفيلخلاب دارملاو

 هتوم دعب هتمأ ىلع هفلخ هنأل هي ِهَّللا لوسر ةفيلخ قيدصلا ركب وبأ ناك امك

 نم ةنيدملا ىلع فلختسي ةوزغ وأ ةرمع وأ جحل رفاس اذإ ٍةِكَي يبنلا ناك امكو

 ٍضرْلا َكِيلَح َمُكلَمَ ىلا ٌُهَو : ىلاعت هلوق هنمو ...ةنيعم ةدم هل ةفيلخ نوكي

 نظ دقو ...[170 :ماعنألا ةروس] دلتا آم يف مكبس ٍتنَجَرَد ٍضَعَب َّقْوَف يصعب ٌمَكَرَو
 بئان لثم .هَّللا نع ةفيلخلا وه ةفيلخلا نأ ىبرع نباك نيطلاغلا نيلئاقلا ضعب
 مدآ ميلعت اورسف امبرو ءاًفلختسم ناسنإلا نوكي نأ ىنعمب اذه نأ اومعزو ههّللا
 اذهب هتروص ىلع مدآ قلخ نورسفيو «ناسنالا اهيناعم عمج يتلا اهلك ءامسألا

 اذهو ريغصلا ملاعلا وه ناسنإلا مهلوق ةفسالفلا نم اوذخأ دقو ءاّضيأ ىنعملا

 ةدحو يف يرفكلا مهلصأ ىلع ءانب ريبكلا ملاعلا وه هللا نأ هيلإ اومضو «بيرق

 وه رهاظملا نيب نم ناسنإلاف ,تاقولخملا دوجو نيع وه هَّللا نأو «دوجولا
 ىوعد نم هيلإ نوريصي ام اذه ىلع عرفتيو «تافصلاو ءامسألل عماجلا ةفيلخلا

 .ا188 : ص حورلا 000

 . 60 :ح ملسمو 00 : ح يراخبلا هجرخأ ١



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 ."'"« ةينطابلاو ةيطمرقلاو ةينوعرفلا ىلإ مهل ةجرخملا ةيهولألاو ةيبوبرلا
 : هتروص ىلع مدآ ِهَّللا قلخ ىنعم : اًعسات

 انه ةروصلا نأ مالكلا ةصالخ نكلو ؛هيلع مالكلا لوطي ثيدحلا اذهو

 نيحيحصلا يف ءاج امك ةفصلا ىلع قلطت ةغللا يف ةروصلا نأل ؛ةفصلا ىنعمب

 ىلع ينعي «'"”«رمقلا ةروص ىلع ةنجلا نولخدي ةرمز لوأ » :لاق ِيلكَي يبنلا نأ

 ىلع مدآ قلخ هَّللا نإ :ِهكك هلوقف ءءايضلاو رونلاو ةءاضولا نم رمقلا ةفص

 تافصلا نم هيف هللا لعج نأب تاقولخملا نيب نم ّصخ مدآ نأ ينعي ؛« هتروص

 نمحرلا عم اهتيفيك يف الو ءاهانعم لامك يف ال ةفصلا لصأ يف اهب كرتشي ام

 عمس هلو ءاهجو مدآل لعجو هجو هل ىلاعتو هناحبس هللا نأ ينعي «هلالج لج

 مدآل لعجو هناحبس عباصأ هلو ءارصب مدآل لعجو رصب هلو ءاعمس مدال لعجو

 مدآل لعجو قاس هناحبس هلو «نيمدق مدأل لعجو نامدق العو لج هلو ءاعباصأ

 .كلذ رخآ ىلإ ءاقاس

 يف كارتشالا ينعي ال ةفصلا يف كارتشالاو ءةفصلا يف كارتشا اذهف

 لثم تافصلا نم مدآل لعج ىلاعتو هناحبس هّللاف «لطاب اذه نأل ؛ةيفيكلا

 بضغلاو ةوقلا ةفصلا وأ ةيتاذلا ءاوس تافصلا ينعي ؛انركذ يتلا تافصلا

 نمحرلا تافص ىلع مدآ تافص لعج تافصلا هذه .هرخآ ىلإ مالكلاو اضرلاو

 (ىلع)و « هتروص ىلع مدآ هللا قلخ » اذه ثيدحلا يف ءاج امكو ىلاعتو هناحبس

 كارتشالا اذهو ءكارتشالل ةغللا يف يه امنإو ءهيبشتلل تسيلو ليثمتلل تسيل

 ."2ص وصنلا ةلالدب لصاح

 ,5 57-5 : "ه0 : ىراتفلا عومجم 000

 .7778 :ح ملسمو 7771 :ح يراخبلا هجرخأ (؟)

 2711/5: ىربكلا ىواتفلاو 2١ :ص يراهبربلل ةنسلا حرشو 2754/7 :ةنابالا :رظنا (*)

 . 7 : ص داترملا ةيخبو



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :ةردقلاو ملعلا لامك اهلصأ حورلا نأب مهلوق ىلع درلا :اًرشاع

 اهلصأ نأو ءدسجلا لبق تدجو حورلا نأ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تلاطأ

 يف تلزن ىتح لامكلا كلذ ىلع ترمتسا اهنأو «ةردقلا لامك عم ملعلا لامك

 ءاّنباث اًرقتسم اًقبس داسجألا تقبس حاورألا نأ ينعي مهنم مالكلا اذهو «دسجلا

 مأ دسجلا لبق تقلخ حاورألا له فلسلا فلتخا دقف «لطاب مالكلا اذهو

 اهنأو اًمات القتسم اًقبس داسجألا تقبس حاورألا نأ ينعي ال اذه مهفالخو «هدعب

 ةياغ امأو «ةيفوصلا لوق اذه امنإو «تءاش فيك ةكرحتم ةرداق ةملاع تناك

 اهدهشأ مث حورلا لبق اهدجوأ ىلاعت هللا نأ ندبلا حورلا قبسل بهذ نم لوق

 حاورألا قبس ىلع لدت ال ةروكذملا راثآلا نإ :ميقلا نبا لاق «ةيبوبرلا ىلع

 اهئراب نأ ىلع اهتوبثو اهتحص دعب لدت نأ اهتياغو ءاتباث ارقتسم اقبس داسجألا

 جرختساو «ءاهلامعأو ءاهلاجآو ءاهقلخ ردقو «مسنلا روص :هناحبس اهرطافو

 يف اهدارفأ نم درف لك جورخ ردقو ءاهيلإ اهداعأ مث ءاهتدام نم روصلا كلت

 ةيح ةدوجوم ترمتسا مث ارقتسم اقلخ تقلخ اهنأ ىلع لدت الو هل ردقملا هتقو

 دعب ةلمج نادبألا ىلإ اهنم لسرت مث ءدحاو عضوم يف اهلك ةقطان ةملاع
 .'0( ةلمج

 اهبرل ةجاتحم ةريقف حورلا نأب مهلوق نالطب هللا همحر ميقلا نبا نيب دقو

 ال ءاروشن الو ةايح الو اتوم الو ءاعفن الو ارض اهسفنل كلمت ال يهف » :لاقف

 الو ءاهاقو ام الإ رشلا نم ىقتتو ءاهاطعأ ام الإ ريخلا نم ذخأت نأ عيطتست

 اهل هقيفوتب الإ حلصت الو «هادهب الإ اهارخأو اهايند حلاص نم ءيش ىلإ يدتهت

 اهقلخ يذلا وهف ءاهمهلأ ام ىدعتت الو ءاهملع ام الإ ملعت الو ءاهايإ هحالصإو

 قلاخو اهعدبمو اهقلاخ هنأ هناحبس ربخأف ءاهاوقتو اهروجف اهمهلأو اهاوسف

 5١-1١19575 : ص حورلا 2غ



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 لوقي نملو «ةقولخم تسيل اهنإ لوقي نمل افالخ «ىوقتلاو روجفلا نم اهلاعفأ

 امهو ءاهلاعفأ قلخت يتلا يه لب اهلاعفأل اقلاخ سيلف ةقولخم تناك نإو اهنإ

 .يغلاو لالضلا لهأل نالوق

 يف اهسفنب ةينغتسم تناكل ةقولخم ريغ ةميدق تناك ول اهنأ مولعمو
 يف هناحبس هيلإ اهرقف نإف «لطابلا لطبأ نم اذهو ءاهلامكو اهتافصو اهدوجو

 يتاذ رمأ هنإف «ةلعب اللعم سيل ءاهتاذ مزاول نم وه اهحالصو اهلامكو اهدوجو

 وهف «ةلعب اللعم سيل «هتاذ مزاول نم اهعدبمو اهرطافو اهبر ىنغ نأ امك ءاهل

 هانغ يف هناحبس هكراشي الف «تاذلاب هيلإ ةريقفلا يهو «تاذلاب ىنغلا هناحبس

 ,كراشم سدقملا هلامكو ماتلا هكلمو هتيبوبرو همدق يف هكراشي ال امك .كراشم

 «نادبألا ىلع هدهاوشك حاورألا ىلع ثودحلاو قلخلا دهاوشف

 «ُدَِحْلا ملأ ٌرْه ُهّآَو هلأ لإ ُهاَرقُمْلا ْرْسَأ سانا امي 89# :ىلاعت لاق
 نادبألل وه سيل «نادبألاو حاورألل هيلإ رقفلاب باطخلا اذهو ١5[« :رطاف ةروس]

 ةقيقح » :اًضيأ لاقو 206 هريغ هيف هكرشي ال هدحو هّلل ماتلا ىنغلا اذهو ءاطقف

 ."7( ةجاتحم ةريقف ةملاظ ةلهاج ناسنإلا سفن

 ةوقلاب ةدوجوم ةيناحور تاذ ...ةيئاسنإلا سفنلا نإ :نودلخ نبا لاقو

 .هلاوحأو ندبلاب لعفلا ىلإ ةوقلا نم جرخت امنإو ...تايناحورلا رئاس نيب نم
 سمفنلا هذه ةروصو «ةروصو ةدام هلف ةوقلاب ام لكو «دحأ لكل كردم رمأ اذهو

 ةدعتسم ةوقلاب اَلوأ دجوت يهف «لقعتلاو كاردإلا نيع وه اهدوجو متي اهب يتلا

 لعفلاب اهدوجوو اهؤشن متي مث «ةيئزجلاو ةيلكلا روصلا لوبقو كارداإل

 نم عزتنت امو ءاهيلع ةسوسحملا اهتاكردم دوروب اهدوعي امو ندبلا ةبحاصمب

 )١( :ص حورلا 181-187.,

 ص نيترجهلا قيرط (؟) : ه/ا١- 8ل١9.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ىتح .ىرخأ دعب ةرم ءروصلا لقعتتف ةيلكلا ىناعملا نم تاكارداإلا كلت

 .""”( اهتاذ متتف «لعفلاب لقعتلاو كاردإلا اهل لصحي

 ةردقلاو ملعلا ةلماك تناك حورلا نأ نم ةيلذاشلا ةقيرطلا هيلإ تبهذ امو

 اهب ترثأت ةينوطالفأ ةيفسلف ةديقع ىه كلذ اهنع باغ ندبلل تلزن امل اهنأو

 - ينازاتفتلا ءافولا وبأ ةقيقحلا هذهب رقأ دقو «مالسالل اهتبسنو ةيفوصلا قرطلا

 دجن نحنو » :لاق - هّللا ءاطع نبا نع ندبلاب سفنلا ةلص ةلأسم ركذ دعب
 ةيناسنإلا سفنلا نأ يف نوطالفأ ينانويلا فوسليفلا ةركف هبشت هذه مهتركف

 ىلإ طبهت نأ لبق كلذو «ملاعلا اذه ريغ رخآ ملاع يف لبق نم ةدوجوم تناك

 اهتفرعم نأو «لثملا ةفرعمب ةققحتمو «ةهلآلا ةبحص ىف تناك ثيح «ندبلا

 ةبحص يف اهل ةقباسلا ةفرعملل ركذت نع ةرابع ندبلا يف اهلولح دعب لثملاب

 ."7( ةهلآلا

 حورلا نأب هلوق نأ ةبيجع نبا ةديقعل هتسارد ىف ريغصلا ديجملا دبع نيب دقو

 لوق سفن وه ةدرجملا ةفرعملا ىلع لصحتت دسجلا نع تلصفنا اذإ

 كلت تازيمم نيبت يف ةبيجع نبا عم يضمن نأ لبقو » :لاقف «''”يبارافلا

 ىلع ةيقوذلا ةفرعملا ومسي لوقلا نإف ءاهلكشت طورشو ةيلصألا ةفرعملا

 امك هيلع اًمقو الو «يفوصلا لاجملا جراخ اًعدب تسيل ةيلقعلاو ةيسحلا ةفرعملا

 .( ودبي لق

 ةياغ يه ةيداملا قئالعلا نم ةدرجملا ةفرعملاف ١ :لوقيف هبشلا هجو نيبي مث

 8١. : ص نودلخ نبا ةمدقم 2غ(

 ١158. :ص هفوصتو يردنكسلا هّللا ءاطع نبا (؟)
 «لصألا يكرت فوسليفلا ءرصن وبأ «يبارافلا غلزوأ نب ناخرط نب دمحم نب دمحم :وه وف

 تافلؤم هحرشل «يناثلا ملعملاب فرع ءاهيف أشنو «دادغب ىلإ لقتناو «باراف يف دلو

 هتمجرت يف رظنا .اماع نينامث نع ها78 ةنس قشمد يف تام «(لوالا ملعملا) وطسرأ

 .1794/4:نايعألا تايفوو 27١ /ا/ : مالعألا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 امك اًضيأ ىه فوسليفلا دنع ةداعسلاو «ىفوصلا ةياغ ىه اهنأ امك «فوسليفلا

 ال ثيح ىلإ دوجولا ىف لامكلا نم ناسنإلا سفن ريصت نأ :يبارافلا لوقي

 نم ةئيربلا ءايشألا ةلمج ىف ريصت نأ كلذو «ةدام ىلإ اهماوق يف جاتحت

 اًمئاد لاحلا كلت ىلع ىقبت نأو «داوملل ةقرافملا رهاوجلا ةلمج يفو .ماسجألا
 ( اًذبأ 010

 :بلقلاو سفنلاو حورلا ىمسم نيب قيرفتلاو ءسفنلا بتارم يف مهلالض -"؟
 ال حورلا نأو «ةمومذم الإ نوكت ال سفنلا نأ ىلإ ةيلذاشلا تصلخ دقل

 ىلاعت هّللا نإف «ةيعرشلا صوصنلل ةفلاخم مكحلا اذه يفو ؛ةحودمم الإ نوكت

 ولف «ةنئمطم يهو اًسفن اهامسف 13: رجفلا ةروس] # ُهّئيمطمْلا سْفنلا اهبأكي 8م : لاق

 ملسملا ىلع قلطت حورلا كلذكو ءاهيلع هقلطأ ام اًمومذم سفنلا ىمسم ناك

 وهو ...موقلا ورخأتم هتبثي ام امأو ١ :لاقف ميقلا نبا كلذ نابأ دقو «رفاكلاو

 .بلقلا ماكحأ نم صخأ يه ىتلا ءاهماكحأو اهتدارإو اهعمسو حورلا ةيؤر

 ارومأ انه اه نأ بيرالو بلقلاو سفنلا ريغ حورلا نأ مهداقتعا ءالؤهف

 رئاس يفو هيف دهاشملا بلقلاو .هب مئاقلا هحورو ءندبلا يهو ةمولعم

 بلقلا ىلإ اهتبسنو «بلقلا اهلحم يتلا ةلقاعلا ةوقلا يهو ةزيرغلاو «ناويحلا

 كلت ىمست اذهلو «نذألا ىلإ ةعماسلا ةوقلاو «نيعلا ىلإ ةرصابلا ةوقلا ةبسنك
 ئَرَكرَ َكِلَذ ىف نإ :ىلاعت لاق ءارصب ةرصابلا ةوقلا ىمست امك ءابلق ةوقلا
 دارأ امنإو ءدحأ لكل هنإف بلقلا لكش دري ملو «[/:ق ةروس] تلق ُمَل نك نَمِل

 .هيف ةعدوملا ةزيرغلاو ةوقلا

 هاوقل الو ندبلل ماوق الف ءاهلك ىوقلا هذهلو «ندبلل ةلماحلا : يه حورلاو

 اذإف «كانه اهصخي مساو مكح لحم لك ىلإ اهتفاضإ رابتعاب اهلو ءاهب الإ

 )١( :ص ةسراممو ىئعوك فوصتلا ١9-1١.



 ةيئاسنإلا سفنا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثا بابل
 اذإو «كانه اهصخي مكح اهل ناكو ءارصب تيمس رصبلا لحم ىلإ تفيضأ
 اذإو «كانه اهصخي مكح اهل ناكو ءاعمس تيمس عمسلا لحم ىلإ تفيضأ

 يه «كانه اهصخي مكح اهلو ءابلق تيمس بلقلا وهو لقعلا لحم ىلإ تفيضأ
 .حور هلك كلذ يف

 ةلقاعو ةعماسو ةرصاب حور ةقطانلاو ةعماسلاو ةلقاعلاو ةرصابلا ةوقلاف

 كرحملا فراعلا بحملا كردملا مهافلا لقاعلا اذه ةقيقحلا يف يهف ؛ةقطانو

 تافص هل دحاو ءيش وه «يهنلاو رمألاو باطخلا لحم وه يذلا «ندبلل

 «ةرامأ اسفنو «ةماول اسفنو «ةنئمطم اسفن ىمسي هنإف «هتاقلعتم بسحب ةددعتم

 تافص اهل ةدحاو سفن وه نكلو «ةقيقحلاو تاذلاب سفنأ ةثالث وه سيلو

 .ةذدعتم

 هل نالف نولوقيف «ةمومذملا تافصلاو قالخألا ىلإ سفنلاب نوريشي مهو

 نوديري نكلو «تامل هسفن هتقراف ول هنأ مولعمو «سفن هل سيل نالفو «سفن

 0 اذإ سفنلا نإ :نولوقي مهنم نوققحملاو «ةمومذملا سفنلا تافص نع هدرجت

 اهناكم اهل قلخيو مدعت مل اهنأ مولعمو ءاحور تراص لئاذرلا تقرافو تفطلت

 تافصلا اهناكم تراصو «ةمومذملا تافصلا اهنم تمدع نكلو .«نكت مل حور

 .احور تيمسف «ةدومحملا

 يف نآرقلا يف اسفن اهامس ىلاعتو هناحبس هّللاف الإو ءدرجم حالطصا اذهو

 َنيِح سْفنَأْلا قوتي ُهّلَأه : ىلاعت لاق «ةنئمطمو ةماولو ةرامأ ءاهلاوحأ عيمج

 «ءايبنألا ىتح دابعلا سفنأ عيمج اذه يف لخديو «[47:رمزلا ةروس] #«اَسهَتْوَم

 «ةرجاف وأ ةرب «ةرفاك وأ تناك ةنمؤم «قالطإلا ىلع احور هّللا لوسر اهامسو

 انحاورأ ضبق هللا نإ» :هلوقو 276 رصبلا هعبت ضبق اذإ حورلا نإ» :هلوقك

 )١( ملسم هجرخأ ح:47١.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نإ :هتفصو حورلا ضبق ثيدح يف هلوقو نا)(ءاش ثيح اهدرو ءاش ثيح

 ضوبقملا ىمسف «''”(اذكو اذك ناك ارفاك ناك نإو ءاذكو اذك ناك انمؤم ناك

 ال دحاو ءيش ىفوتملاو ضوبقملا اذهو ءاسفن هباتك يف هللا هامس امك ءاحور

 لماح ناك هنأل «هنودامو لقعلا ءاهلك ىوقلا هتعبت ضبق اذإو «نانثا الو ةثالث
 .”« هك رمو عيمجلا

 ؟ نارياغتم نائيش وأ دحاو ءيش سفنلاو حورلا له

 ءروهمجلا مهو «دحاو ءيش امهنإ :لئاق نمف :'؛”كلذ يف سانلا فلتخا

 نع امهب ربعي سفنلاو حورلا ظفل نأ : قيقحتلاو «نارياغتم امهنإ : لئاق نمو

 :رومأ ىلع قلطت سفنلاف «ةرات فلتخيو ةرات اهلولدم دحتيف «ناعم ةدع

 :ىلاعت هلوق هنمو ءهحور :يأ ؛هسفن تجرخ :لاقي ؛حورلا :اهنم

 هسفن اديز تيأر :لاقي ؛تاذلا : اهنمو «[97 : ماعنألا ةروس] ينط رجرخأ »

 ؛مدلا : اهنمو 1١[« :رونلا ةروس] كي شنأ خلع وملف« : ىلاعت هلوق هنمو : هنيعو

 سفن هل سيل امو «ةلئاس سفن هلام :ءاهقفلا لوق هنمو ءهسفن تلاس :لاقي

 هنمو ءاهدلو اهسفن اذإ تسفنو تضاح اذإ ةأرملا تسفن :لاقي هنمو «ةلئاس

 .ءاسفنلا

 :ناعم ىلع قلطت حورلاو

 ةروس] بانر ْنم اعور َكْبلِإ آنْيحْوأ َكِدَكَو : ىلاعت هلوقك يحولا : اهدحأ

 «حاورألاو بولقلا ةايح نم هب لصحي امل احور يحولا ىمسو [57 :ىروشلا

 .581/:ح ةاكشملا يف ينابلألا هححصو ؛؟77:ح أطوملا يف كلام هجرخأ )١(

 لاقو م6 :ح ةنسلا ىف مصاع ىبأ نباو « ١2١ :حا ا : دمحأ هجرخأ )030

 .856:ح ةنجلا لالظ يف ينابلألا هححصو «حيحصلا لاجر هلاجر : 44 /” : ىمثيهلا

 .7601-159//*:نيكلاسلا جرادم (*)

 . / :ىواتفلا عومجمو ,.؟١5151-868 :. ص حورلا :رظنا )0



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بادلا

 امك نينمؤملا هدابع نم ءاش نم اهب ديؤي ىتلا ةرصنلاو تابشلاو ةوقلا 2

 ةررس] هني جورب مُهَدَيَأَو َنميِإلا خييوُلف ىف بك بيك كيلزأ»

 ةروس] «ُنيِمَأْلا وأ هي ََرَنظ :ىلاعت هلوقك ليربج : ثلاثلا «[؟ ؟ : ةلداجملا

 ١97[. : ءارعشلا

 قلطتو :سماخلا ءهيف لخادلا ءاوهلاو ندبلا نم جراخلا ءاوهلا : عبارلا

 رابتعالا اذهب يهو «توملا هقارفب لصحي ام وهو «هنايب قبس ام ىلع حورلا

 ىلعو ندبلا ىلع قلطت سفنلا نأ يف ناقرتفيو ءامهلولدم دحتيو سفنلا فدارت
 ."'"امهيلع قلطت ال حورلاو «مدلا

 : عضاوم يف سفنلا ىمسم فداري حورلا ىمسم نأ ىلع صوصنلا تلد دقو

 اهماتم ىف تمت ل تلاَو اسهِتْوَم َنِح شكلا قوي هنأ : ىلاعت لاق
 يه ىفوتملا ضوبقملاو 4[0؟:رمزلا ةروس] 4َتوَملَآ اَيََع ىَصَق ىلا كمْ
 ىلع كي ِهَّللا لوسر لخد :تلاق ةملس مأ نع ملسم حيحص يف امك «حورلا
 هعبت ضبق اذإ حورلا نإ) :لاق مث ءهضمغأف ءهرصب قش دقو ةملس يبأ

 يف رجفلا ةالص نع اومان امل- حيحصلا ثيدحلا يف ِلَي يبنلا لاقو 2« رصبلا

 : ةياور يفو « ءاش ثيح اهدرو «ءاش ثيح انحاورأ ضبق هللا نإ : لاق -رفسلا

00 
 ( ءاش ثيح انسفنأ ضبق )

 ىمستف تافص اهل نكلو «ةدحاو سفن اهنأ قيقحتلاو » :ميقلا نبا لاق

 «هتيدوبعب اهبر ىلإ اهتنينأمط رابتعاب :ةنئمطم ىمستف «مساب ةفص لك رابتعاب

 ةمس نإف «هيلإ نوكسلاو ء«هب اضرلاو هيلع لكوتلاو «هيلإ ةباناإلاو ءهتبحمو

 ينغتسيف «هئاجرو هفوخو هريغ ةبحم نع رظنلا عطق اهنم هئاجرو هفوخو هتبحم

 .1509 كمال : ص حورلا :رظنا )0010

 .41/ : ح ةاكشملا يف ينابلألا هححصو «775:ح 2١4/١ كلام هجرخأ (0)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 هئاقل ىلإو هيلإ قوشلابو ءهاوس ام ركذ نع هركذبو «هأوس ام بح نع هتبحمب

 ىلع هناحبس هنم درت ةقيقح هناحبس هَّللا ىلإ ةنينأمطلاف «هاوس ام ىلإ قوشلا نع
 عمسي «هيدي نيب سلاج هنأك ىتح «هيلإ دراشلا هبلق درتو هيلع هعمجت «هدبع بلق
 هبلقو هسفن يف ةنينأمطلا كلت ىرستف ءهب شطبيو «هب كرحتيو ءهب رصبيو «هب

 .''”6 ةنطابلاو ةرهاظلا هاوقو هلصافمو

 :ناعون ةماوللاف » : ةماوللا سفنلا امأو

 ءهتكئالمو هللا اهمولي يتلا ةملاظلا ةلهاجلا سفنلا يهو :ةمولم ةماول

 عم هَّللا ةعاط يف هريصقت ىلع اهبحاص مولت لازت ال يتلا يهو : ةمولم ريغ ةماولو
 هللا ةعاط يف اهسفن تمال نم سوفنلا فرشأو «ةمولم ريغ هذهف «هدهج هلذب

 دق هذهف «مئال ةمول هيف اهذخأت الف ءهتاضرم يف نيمئاللا مالم تلمتحاو

 لمتحت ملو ءاهسفن ملت ملو ءاهلامعأب تيضر نم امأو هللا مول نم تصلخت
 ."”« نْبِو ِهَّللا اهمولي يتلا يهف «ماوللا مالم هَّللا يف

 : ءوسلاب ةرامألا سفنلا امأو

 اهقفو ام الإ اهتعيبط نم اذهو «ءوس لكب رمأت يتلا اهنإف «ةمومذملا يهف )
 لاق امك «هل هّللا قيفوتب الإ هسفن رش نم دحأ صلخت امف ءاهناعأو اهتبثو هّللا

 م اَّلِإ ءوشلاب ةَراَمْأَل َسْنَنلآ َّنِإ وبقت رب آمَو 9# :زيزعلا ةأرما نع ايكاح ىلاعت

 هللا ٌلْضَف رو : ىلاعت لاقو 0157 :فسوي ةروس] #عحَن ِروُفَع ٍِقر 9 قر م محجر

 «سفنلا يف نماك رشلاف ...[1 رونلا ةروس] هأدبأ لح ني ركتم عقر ام متو كم

 اهرش نيب كله هسفن نيبو دبعلا نيب هَّللا ىلخ نإف «لامعألا تائيس بجوي وهو

 ."”(هلك كلذ نم هاجن هناعأو هقفو نإو «لامعألا تائيس نم هيضتقت امو

 .7957 /84 ىرواتفلا عومجم رظناو 206 : ص حورلا )000(

 7١ ١. : ص حورلا 000

 اا : ص حورلا ةرفز



 ةيئاسنإلا سفنا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بالا
 :ندبلاو حورلا نيب ءادعلا دقت -"*

 نايدألا ضعب تبهذ دقو «ةيفوصلا روهظ لبق ترهظ ةميدق ةديقعلا هذه

 يحورلا ومسلا هيف ناسنإلا نأو «بيغملاو سوسحملا هيف نوكلا نأ ىلإ

 نأو «ةيحورلا ةيحانلاو ةيداملا ةيحانلا اهيف ةايحلا نأو «ةيدسجلا ةعزنلاو

 ةعزنلا عم يقتلي ال يحورلا ومسلا نأو «بيغملا عم ضراعتي سوسحملا

 حورلا نيب ءادعلا ماق انه نمو «حورلا نع ةلصفنم ةداملا نأو «ةيدسجلا
 .©0دسجلاو

 «ندبلا نم ال سفنلا نم ىتأي رشلا نأو «سفنلل لماح ندبلا نأ حيحصلاو

 اهتابجومو بونذلا الإ رش دوجولا يف سيل » :ميقلا نبا لاق «لقاعب سيل وهف
 سفن نم امهو لهجلاو ملظلا بنذلا ببس نإف دبعلا سفن نم ىيتأت ابونذ اهنوكو
 برلل ةيتاذ رومأ يهو ىنغلاو ةمكحلاو ملعلاو دمحلا ريخلا ببس نأ امك دبعلا

 ةمزلتسم دبعلا تاذو دوجلاو ريخلاو ةمكحلل ةمزلتسم هناحبس برلا تاذو

 رمأ وهو هيلع هَّللا لضفب هل لصح امنإف لدعلاو ملعلا نم هيف امو ملظلاو لهجلل

 ناسحالا هنم ردصف لضفلا اذه هاطعأ اريخ هب هّللا دارأ نمف هسفن نع جراخ

 اهبجومو هعبطو هسفن يعاودو هالخو هنع هكسمأ ارش هب دارأ نمو ةعاطلاو ربلاو

 .""( حيبقو رش لك نم ملظلاو لهجلا بجوم هنم ردصف

 :سفنلا مذ ىلع درلا -4

 نأآل «قالطالا ىلع هجو لكب سفنلا ةفلاخم ىوعدب ةيلذاشلا ةقيرطلا تلض

 ءاج امنإ مالسإلاو .''”اهتفلاخم درجم ال سفنلا ةفلاخمب قحلا ةقفاوم دوصقملا

 شيعلاو ةينابهرلا براحي كلذي وهو ءاهلتقل سيلو «ةيناسنإلا سفنلا بيذهتل

 ) )1١:ص مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا ١١90.

 )( ص نيترجهلا قيرط : 158-151.

 ) )0ةملعم :رظنا التصورف:١/5١60.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 يحاونلل عماج حلاص عمتجم جارخإ وه مالسإلا فدهو «عمتجملا جراخ

 .20ضرألا ةرامعو «سبرلا ةدابع لصحت ىتح «ةيحورلاو ةيداملا

 مهترظنو ءاضحم اًرش اهرابتعاو «سفنلاب نظلا ءوس يف ةيلذاشلا ةغلابمو

 ءوسو سفنلا ماهتا يف اوغلاب نيذلا «ةيتمالملا لوق وه ماهتا ةرظن هب رمأت ام ىلإ

 اضرلا ةلقو «تصع مأ تعاطأ «تريدأ مأ تلبقأ لاوحألا عيمج يف سفنلا

 ."'«لاحب اهيلإ ليملاو ءاهنع
 «ةحجار ةعفنم ريغ نم ندبلاو سفنلا بيذعت درجم امأو » : ةيميت نبا لاق

 للك لاق دقو .انرضي امع اناهنو ءانعفني امب هللا انرمأ لب ءانل اعورشم اذه سيلف

 :لاقو "70 نيرسعم اوثعبت ملو نيرسيم متثعب امنإ ) : حيحصلا ثيدحلا يف

 ءةحورلاو ةودغلاب اونيعتساف .هبلغ الإ دحأ نيدلا داشي نلو ءرسي نيدلا اذه »

 ةيلذاشلا قيبطت دنعو : تلق لل اوغلبت دصقلا دصقلاو «ةجلدلا نم ءىشو

 دشأ نم اهقرطب ةيفوصلا نإف «كلذ نع سانلا دعبأ مهدجن سفنلا لالذإ ةركفل

 سانلا لمكأ مهنأ نودقتعي مهف «نيرخآلا ىلع ءالعتساو «مهسفنأب اًرخف سانلا

 برغملا يف هرصع ةيفوص يف قورز كلذ ظحل دقو ءاّملع مهبوصأو ءاسفن

 ناسحتسا » :مهتافلاخم ركذ يف لاقف ةيلذاش هقرط ةيبلاغ يذلا يمالسإلا

 ءافتكالاو مهاوس نم ىلع اهل لضفلا ةيؤرو «مهسوفن نع اضرلاو مهلاوحأ

 )١( نرقلا لالخ يناديملا ةيمالسإلا تاعامجلا رثأ :رظنا العشرين:١/757.

 يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا :رظنا «عباسلا لصألا يفيفع العلا يبأ رشن ةيتمالملا ةلاسر (؟)
 ١5١. :هفوصتو

 : ح عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو 25 : ح دواد وبأو ١51, :ح ىذمرتلا هجرخأ ةرف

0 . 

 ."9:ح يراخبلا هجرخأ (5)

 .5"54/57١:ىواتفلا عومجم (4)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .''"(لالضلا دعاوقو لهجلا لوصأ نم اذهو «مهخياشمو مهمولعو مهلاوحأب

 ةبترتملا ةريطخلا راثآلا ةيرشبلا سفنلل مهترظنو مهتقيرط داسف نيبي امم نإو

 : كلذ نمو ءاهلالذإو سفنلا مذ ىلع

 .ءيش لك يف سانلا نود اهنأ دقتعت ,ةعضاخ ةعبات ةليلذ سفن جارخإ ١-

 .ءيش يف اهنم عفن الو
 .دساف رطاخو «ساوسو لكب قدصت ةبيئك ةقيض سفن جارخإ -؟

 ىرتو ءاهنم بورهلل ةيعاس ءاهيف نمو ايندلا ىلع ةطخاس سفن جارخإ -

 .هنم صالخلا بجي مثإ هيف اهدوجو نأ

 ."""ةمعن لك ىلع كلذ ليضفتو ةنحمو ءالب لكل ىعست سفن جارخإ -
 بولسألا مهمازتلا » :لاقف كلذ يف مهتالالض ضعب قورز ركذ دقو

 ىلع جيرعت الو «نيدلاب ةالابم ريغ نم «هتبرغل سوفنلا هيلإ داقنت يذلا «بيرغلا
 يذلاو «بتكلا ملع اذه اولاقل كلذ نم ءيش ركذ ول ىتح «نيدتهملا هتمئأ نئس

 ." 76 بولقلا ملع اندنع

 :رهاظلا ءاملعو ةرهاظلا تادايبعلا نأش نيوهت ىلع درلا -5

 ةيالولا بابسأ دقن ىلع مالكلا دنع ليصفتلاب ةلأسملا هذه ىلع درلا قبس دق

 فرشو ةيعرشلا تادابعلا ةيمهأ كانه تنيبو «ةيالولا ثحبم ىف ةيلذاشلا دنع

 ةدابع نع مهمالك كانه يقبو «هل مهرجه يف ةيلذاشلا لالضو يعرشلا ملعلا

 ليلد يف ناك ام وهف ملعلل ديفملا رظنلا امأو ) : ةيميت نبا لاق ءاهتيمهأو ركفتلا

 يذلا نإف «هيبن ةنسو هللا باتك وه قالطإلاو مومعلا ىلع يداهلا ليلدلاو «داه

 ركذب وهو يدهلا لصحيو « عفنيو ديفي ام وه رظنلا يعون نم ةعيرشلا هب تءاج

 ١156. :ص ديرملا ةدع ()

 ,/م "0-7 : ص مالسالا رظن يف ةيفوصلا :رظنا 030

 ١9727. :ص ديرملا ةدع (9)



 « دقنثو ضرع » ةدلذاشلا

 .قحلا نم لزن امو هللا

 كلذف بولطم نييعت ريغ نم ةقلطملا ةلدألا يف رابتعالاو رظنلا دارأ اذإف

 دون ولأ تري مكة دق :ىلاعت لاق امك «هربدتو هللا باتك يف رظنلا

 مُهجِرْخُيَر مَلََسلا لبس ٌمكاَوْضِر َمِمَسَأ يرَم هلأ وب ىِدَهَي * كم ٌبنِكحَو

 ةروس] 4(ِريِقَتَسُم طص لإ َمِهيِدْفَيَو ءهنْدِإِب ٍروُنلا لإ يكتطلا ّنَي
 1١6-١5[... :ةدئاملا

 قيدصتلاو ءاهمكح بلطل ؛ةئيعم ةيضقو ؛«ةنيعم ةلأسم يف رظنلا امأو
 ال رظنلا اذه درجمف ءاذه وأ اذه ىلع هلدي ام فرعي ال دبعلاو ءاهيف قحلاب

 ءاقلإ نم كلذو .لطاب يهو اقح اهبسحي تاقيدصت هل عقي دق لب ءديفي

 اذإ كلذكو «كلملا ءاقلإ نم كلذو اقح نوكت تاقيدصت هل عقي دقو «ناطيشلا

 مهفيو «هعضاوم ملكلا عضي دقف نارقلا وهو يداهلا ليلدلا يف رظنلا ناك

 هعضاوم نع ملكلا فرحي وأ ؛همهفي ال دقو «نآرقلاب يدتهيف ليلدلا دوصقم

 وه ام ناءرفلا نم ُلْرتَبو#© : ىلاعت لاق امك «ناطيشلا نم كلذ نوكيو ءهب لضيف

 : لاقو «[4؟ :ءارسإلا ةروس] (اًراَسَح اَّلِإ َنييلَطلا ُديِزَي الو نينِمْؤْملِل درو كافه

 :ررسا 4َنيِقِسَتلأ اَّلِإ هدي َّلِضُي اَمَو ابيك ءدي ىدْمَيَو اريك وب ُلِضْيِل
 يشعل هاري ال دقو هاري دق لالهلل يئارتملا ةلزنمب ليلدلا يف رظانلاف ...[17:ةرقبلا

 .بلقلا ىمعأ كلذكو هرصب يف

 ,يداهلا ليلدلاب رفظي نأ ىلإ : نيئيش ىلإ جاتحي اذهف ةلأسملا يف رظانلا امأو

 , ةيداهلا بابسألا هبلق ىلع لزنينأ بجويامب عرشلا هرمأف « عفتنيو هب يدتهي نأ ىلإو

 ناطيشلا نإف «هنع ةلفغلاو ىلاعت هَّللا ركذ وهو «ةقوعملا بابسألا هنع فرصيو

 .''0( سوسو ِهّللا ركذ نع لفغاذإو «سنخ هبر دبعلا ركذ اذإف «سانخ ساوسو

 .؟"مل-7 5 /:4 : ىواتفلا عومجم ()
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 ةديقعلا مسق يف .هاروتكدلا ةجرد لينل ةمدقم .ةيملع ةلاسر باتكلا اذه لصأ

 .شها15418١ ماع .ةرصاعملا بهاذملاو ةديقعلا مسق .نيدلا لوصأ ةيلك .ةيمالسالا

 ه ١47١ ىبيتملا ىمانم نبرصان نب رلابع (ع)
 رشنلا ءانثأ ةينطولا دهف كلملاةبتكم ةسرهف

 ىبيتملا ىبمانم نبرصان نب رلا | درقنو ضرع ةيلذاشلا

 فه ١:5١ ضايرلا

 ةالمدج .ىل ص هال مسإ  كمدر

 نارنملا .أ يمالسالا فوصتلا ١- (ةيفوص قرط) ةيلذاشلا ١-

 .١47٠ ملال 714 يريد

 ١2٠ /1ا/5١٠ه عاديئالا مقر ؟ باس ان ص ص” ها/اث ح١ :كمدر

 ".١١/ه “١57 ىلوألا ةعبطلا ةظوفحم قوقحلا

1 
 نورشان - دشيرلا ةبتكم 0

 ضايرلا - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 17048١48 فتاه دهف كلملا قيرط - ناتسبلا زكرم : ةرادإلا

 6107691 سكاف - ١١456 ضايرلا 17677 .ب.ص
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 ةكلمملا لخاد ةيثكملا عورف

 41379177 فتاه 7/و 71 يجرخم نيب « يبرغلا يرئادلا : يسيئرلا زكرملا :ضايرلا -

 :559١0 ١010٠١" فتاه .نافع نب نامثع قيرط عرف :ضايرلا -

 00850١7 :سكأف 008010١ :فتاه فئاطلا عراش :ةمركملا ةكم عرف -

 /587 1477 سكاف 851407٠١ :فتاه يرافغلا رذ يبأ عراش :ةرونملا ةنيدملا عرف -

 ”17/17/150: سكأف 11/7/177١ :فتاه ةرئاطلا ناديم لباقم : ةدج عرف -

 5711١508 سكأف 5747774 فتاه ةنيدملا قيرط - ةديرب : ميصقلا عرف -

 7747107 سكاف 77110707 فتاه : لصيف كلملا عراش :اهبأ عرف -

 611/8475 سكاف :81١6١0553 فتاه نازخلا عراش : مامدلا عرف -

 071737715 سكاف 57777147 فتاه لئاح عرف -
 01815١١0١ سالف 04817١78 فتاه :ءاسحإلا عرف -
 177/577 سكاف 171171١ فتاه كوبتعرف -
 ١؟11175176 :سكاف - 7717890١١ :فتاه :رصن ةنيدم - اجنلا وبأ ميهاربا عراش : ةرهاقلا عرف -

 جراخلاب انبتاكم
 .7١١١١؟551! :ليابوم - ؟ 7555.85 فتاه رصن ةئيدم : ةرهاقلا -

 .ه/ 86 :سكافلت .7/هه عا 8ه :ليابوه نسح رعب :توريب-



 : يناثلا لصفلا

 ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجم

  ماسقأو ءاهترمثو ءاهتلزنمو «ةدهاجملا ىنعم :لوألا ثحبملا ال

 .اهيف نيكلاسلا

 دنع ديدجلاو ميدقلا جهنملا نيب سفنلا ةدهاجم دعاوق : يناثلا ثحبملا

 .يلذاشلا

 .سفنلا ةدهاحم تاقيبطت : ثلاثلا ثحبملا

 .هتفيظوو «ةدهاجملا يف ديرملا ىلع خيشلا فارشإ : عبارلا ثحبملا 0

 .هعم ديرملا بادآو

 .ةيلذاشلا دنع ةدهاجملا موهفم دقن : سماخلا ثحبملا [ل
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 ير يضل لج
 ىصسموزل) ن١ سكس)

 يروي . رم محي جنمأ توعم



 يار تتم” م

 ماسقأو ءاهترمثو ءاهتلزنمو ,ةدهاجملا ىنعم :لوألا ثحبيملا

 .اهيف نيكلاسلا

 .ةدهاجملا ىنعم :الوأ

 ,ةفلتخملا اهاوقو ءاهبتارمو ءسفنلا ةيهام :قباسلا لصفلا يف نيبت

 ىلإ اهب لوصولل وه امنإ سفنلا يف مهثحب نإ انلقو «ةيلذاشلا دنع اهثعاوبو

 عاونأب اهتدهاجمب وه كلذ قيرطو «ةيتوهاللا «ةيتوكلملا «ةلماكلا سفنلا
 .دوجولا ةدحول لصت ىتح اهتيمت يتلا تادهاجملا

 :اًحالطصاو ةغل ةدهاجملا :ىلوألا ةلأسملا

 وبأ لاق «'''ةياغلاو ةقشملاو ةقاطلا وهو .دهجلا نم :ةغل ةدهاجملا

 : مضلاب وهو ءاريثك ثيدحلا يف دهجلاو دهَجلا ظفل رركت دق » :تاداعسلا

 يف ناتغل امه ليقو «ةياغلاو ةغلابملا ليقو «ةقشملا :حتفلابو «ةقاطلاو عسولا

 ةبراحم داهجلاو «ريغ ال حتفلاف ةياغلاو ةقشملا يف امأف «ةقاطلاو عسولا

 ."70(لعف وأ لوق نم ةقاطلاو عسولا يف ام غارفتساو ةغلابملا وهو ءرافكلا

 : اًحالطصا ةدهاحملا

 ىلع نوكت يتلا ةيساقلا تادهاجملا هب داري ماع ىنعم ةيفوصلا ةدهاجملا

 ام لك اهليمحتو ءاهتبراحمو سفنلا تومل اًيعس كلذو «سفنلا ىلعو ندبلا

 كلذ لكو «باعصلا لاوحألاو لاوهألا كلذ يف مهباكتراو ءاهيلع قشيو لقثي

 : تافيرعت ةدعب ةدهاجملا ةيفوصلا تفرع دقو «''”ةيبرتلا خيش دي ىلع بجاو

 )نع سفنلا مطف :اهكالمو ةدهاجملا لصأ نأ ملعا» يريشقلا لاق

 0١". :ص طيحملا سوماقلاو ”١17« /”:سرعلا ناسل :رظنا )1١(

 ,1719-١/770:ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :رظنا (0)

 .7؟8 7/4 :ديدملا رحبلا :رظنا (*)



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 نبا لاقو «''"تاقوألا مومع يف اهاوه فالخ ىلع اهلمحو «تافرلأملا

 جازملا يف ةرثؤملا «ةيندبلا قاشملا ىلع سفنلا لمح :ةدهاجملا » : يبرع

 .")( ًفعضو اًئهو

 اهلمحو تافولأملا. نع سفنلا مطف يه :ةدهاجملا » :ةبيجع نبا لاقو

 لاق «تالاخلا عيمج يف اهدئاوع قرخو تاقوألا مومع يف اهاوه ةفلاخم

 الو ةلفغلا دنع الإ منت الو ةقافلا دنع الإ لكأت ال : ثالث ىلإ اهعجرم مهضعب

 اهمطف سفنلا ةدهاجم » : ىسيع رداقلا دبع لاقو ,''"( ةرورضلا دنع الإ ملكتت

 اًرمأ ىلاعت هللا عرش قيبطت اهمازلإو «مومذملا اهاوه فالخ ىلع اهلمحو
 ©( اتهنو

 سفنلا لتق يف ةصاخلا مهتقيرط جيورتل ةيفوصلا قرطلا تلاتحا دقو

 ةدهاجملا حلطصمو (مهتقيرط ىلع (ةدهاجملا) حلطصم قالطإب اهلالذإو

 ءانثلاو هحدم ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةريثكلا صوصنلا تدرو يعرش حلطصم

 ممل َهَأ َّنِإَو البس َعئيْبتَل ايف اوُدَهْ َنيِدَلاَول :ىلاعت لاق «هباحصأ ىلع
 ةروس] 4ةوسْفنَل دهلجي اَمّنَِف دهب نمو :هلوقو 14[2:تربكنعلا ةروس] «َنيِنِحْمْل
 .صوصنلا نم كلذ ريغو [7:تروبكتعلا

 ةظفللا هذه اوذخأ دقف ةيفوصلا قرطلا نم اهريغو ةيلذاشلا ةقيرطلا امأ

 ةنسلاو نآرقلا صوصن اوركذو «مهلاوقأو مهتافلؤم يف اهب اودهشتساو ةيعرشلا

 ىسيع رداقلا دبع دقع املو «سفنلا ةدهاجم يف ةيعدبلا مهتقيرط ىلع ةدهاش

 : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتسا *”(اهتيكزتو سفنلا ةدهاجم) ناونعب اًدحبم

 )١( :ص ةيريشقلا ةلاسرلا /ا١7.

 .١/555:ةيكملا تاحوتفلا (9)

 .47 4: ص ممهلا ظاقيإ :رظناو ١". :ص فوشتلا جارعم (*)

 .48 :ص فوصتلا نع قئاقح (4)

 .988 :ص فوصتلا نع قئاقح :رظنا (0)



 «[594:توبكنعلا ةروس] 4 نِنِيَحمْل ممل هلأ كف 5 يدل نيف أودهنج نيدو

 ( هللا يف هسفن دهاج نم دهاجملا » ثيدحبو 0010

 نم ةيعرشلا ةدهاجملا اولقنو ءاهليوأت ريغ ىلع ةيعرشلا صوصنلا اولوأتو
 «ناطيشلاو ءرافكلا ةبراحمو هللا ليبس يف هعسوو هتقاط ناسنإلا لذب

 مامأ اهتناهإو ءاهلتقو «سفنلا لالذإ ىلإ نايصعلا يعاودو «ىوهلا ةفلاخمو

 .يفوصلا ةيبرتلا خيش هيقلي «بيرغ دقتعم لكب لبقت ىتح .قلخلا

 :ةيلذاشلا+ ةقيرطلا دنع سفنلا ةدهاجم ملاعم :ةيناثلا ةلأسملا

 يف ةدهاجملا كلت ملاعم نايب نكميو «سفنلا ةدهاجم ىنعم نايب قبس

 : ةدهاجملا تاقيبطت ىلع مالكلا دنع اهليصفت يتأي فوسو «ةيلاتلا طاقنلا

 .هيهتشت ام لك نع اهمطف سفنلا قح ١-

 مطفي نأ هسفن دهاجي نم ىلع بجيف ةوهشو ظح اهيف سفنلل ةذلو ةعتم لك

 ةقحلا ةفرعملل لوصولا نع اهقيعت يتلا اهظوظح نم كلذ نأل ءاهنم هسفن

 ءزجعلاو «لهجلاو «لذلا :تافص نم اهظوظح دض الإ اهل حلصي الو ههّللاب

 سفنلا ىلع امهلقثأ رظناف نارمأ كيلع سبتلا اذإ 7 :قورز لاق :'"'”فعضلاو

 ."”(اًقح ناك ام الإ اهيلع لقثي ال هنإف «هعبتاف

 عم نكي الف هبر تاحفنل ضرعتي نأ ءاش نمو » : يواقردلا يبرعلا لاقو

 لقثيو هيهتشت ال ام ىلع اهعم نكيلو ءاهيلع فخيو هيهتشت ام ىلع هسفن
 9( اهيلع

 )١( :ح ىذمرتلا هجرخأ  2157١:نابح نباو ٠١/ 2444:حدمحأو «4574:ح 27174917

 :ىناربطلاو ١18/ 23094.55179:ح عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «الوا/ :ح

 سفنلا ةضاير لصف ىف هنايب يتأيس امك (؟)

 .804 : ص ديرملا ةدع (*)

 ١609-15١0. :ص ةيدهلا روشب (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 : هيلع قشيو هلقثي ام لك هليمحت ندبلا قح -؟

 ندبلا نوبذعيف ءاهل لماحلا ندبلا بيذعتب الإ مهدنع سفنلا ميقتست ال

 .عوجلا نم ندب لك ىلع قشت يتلا ةيساقلا ةرهاظلا تادهاجملا ناولأب

 .'”.ةيعدبلا تادابعلا ناولأ نم كلذ ريغو ءركذلاو ؛«ةلزعلاو ءرهسلاو

 .اهداهجو سفنلا بيذهت يف ةيمهأ ريبك حراوجلا لامعأل سيل -'

 «سفنلا بيذهت يف ةقاشلا تادهاجملا ةميقك ةميق ةيعرشلا تادابعلل سيل

 الف لاب ىلع هل دري مل اذهو لامعألاب لغتشا اذإ امأو ١ : يواقردلا يبرعلا لاق

 لاق «لامعألا نم هل ناك ام ناك ولو «لالضلا نم ولخي الو «لاجرلاب قحلي

 ةنس مايص نم بلقلل عفنأ سفنلا تاوهش نم ةدحاو ةوهش كرت :مهضعب

 موقأو ءاهلكأ نم يلإ بحأ ةمقل يئاشع نم كرتأ نأل :مهضعب لاقو ءاهمايقو

 .""«هرخآ ىلإ ليللا لوأ نم
 .سفنلا ةدهاجم يف ةميق ةعيرشلا ءاملع يدهو مالكل سيل - 5

 مهحراوج اولغشأ نيذلا دابعلاو داهزلا اهيف نومذي يتلا صوصنلا يه ةريثك

 ةيعرشلا لامعألا نأ ىلع ليلد اذه يفو «ةنطابلاو ةرهاظلا ةيعرشلا تادابعلاب

 : اًدج ةريثك كلذ يف مهصوصنو «ةيفوصلا ةدهاجملا يف اًيساسأ انكر تسيل

 يف نيفراعلا ةمهو «لامعألا ةرثك يف نيدهازلا ةمه» : ِهَّللا ءاطع نبا لاق

 ةيلاتلا لوصفلا يف اهنع مالكلا ليصفت يتأي فوس )1١(

 ريرقت ىلإ مهقبس دقو 27587” : ص ممهلا ظاقيإ :رظناو ١59-١15١. :ص ةيدهلا روشب (؟)

 فوصتلا لهأ ليم نأ ملعاف » :لاق دقف «مهدنع باتك مظعأ فلؤم يلازغلا مهخيش كلذ

 ام ليصحتو «ملعلا ةسارد ىلع اوصرحي مل كلذلف ءةيميلعتلا نود ةيماهلالا مولعلا ىلإ
 ميدقت قيرطلا اولاق لب «ةروكذملا ةلدألاو ليواقألا نع ثحبلاو «نوفنصملا هفنص

 هللا ىلع ةمهلا هنكب لابقإلاو ءاهلك قئالعلا عطقو «ةمومذملا تافصلا وحمو ؛ةدهاجملا
 ١15. 7/7” : ءايحالا : رظنا .« ىلاعت



 ءاملعلا :هَّللا نع اًباجح سانلا دشأ » :ةبيجع نبا لاقو «"''0 لاوحألا حيحصت

 يف مهو «نونظي امم مهسفنأ ةصالخ يف نولمعي مهف ءداهزلا مث دابعلا مث
 .”«اهباجح يف نوديزي ةقيقحلا

 ءانيلإو مهيلإو .«مهيلإو انمو ءانؤاقفر ءارقفلا ١ : يواقردلا يبرعلا لاقو

 ال انئاقفر نم اوسيل مهنإف ءاملعلا انتداس فالخب ءانيلع ام مهيلعو ءانل ام مهلف

 ظحلا انل نحن ذإ ...انم ال مهنم كلذو ؛نطابلا قيرط يف الو رهاظلا قيرط يف

 اوفلاخ ولو «نطابلا قيرط يف ربكألا بيصنلا انلو ءرهاظلا قيرط نم رفوألا
 ." ”« لاهج مهلجو ؛«ءاملع انلج اودجول مهظوظح نم اوصلختو «مهءاوهأ

 : ةيبرتلا خيش الإ اهجالعو اهللعو اهتقيقحو سفنلا ملعي ال -4

 ىلع اونثأو اوءاج «سفنلا ةفرعم يف داهزلاو دابعلاو ءاملعلا رود اوشمه امل

 خيش لامك يف صاخ ثحبم ىتأي فوسو «تافصلا متأب مهفصوو مهخويش

 ."*”سفنلا ةدهاجم يف ةيبرتلا

 ظ :ةدهاجملا لحم :ةثلاثلا ةلأسملا

 الإ نوكت ال حورلاو «ةمومذم الإ نوكت ال سفنلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا دقتعت

 اهبلغو هسفن دهاج اذإف «حورلاو سفنلا نيب لاتقلاو ءةدومحم ةحودمم

 لحم يهف حورلا امأ «سفنلاو ندبلا ىلع وه امنإ مذلا نأو «حورلا ترصتتا

 هللا اهدمي ءةهج لك نم ةلماكلا يهف «ةيبوبرلا تافصو ءولغلاو «سيدقتلا

 حورلا ةبترم بحاصف «ناوهو لذو ةدهاجمل جاتحت الف هلامكو هتافصب ىلاعت

 «لذلاو ةدهاجملا ةلزنم نع عفتراف «نافرعلاو لامكلا ماقمل لصو دق رسلاو

 .؟ 4 :ص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات 0010(

 .07 :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض يرتششلا ةينون حرش ()

 ١55. :ص ةيدهلا روشب (*)

 .175 :ص ىيمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا :رظنا (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 سدقيو ءرهاظلا يف ةناهملاو لذلاب ندبلا لماعي يذلا وه يفوصلا فراعلاف

 .نطابلا يف تافصلا لمكأب اهفصيو حورلا

 حدمل مهبحو .مهسفنأ ىلع ءانثلا اهيف يتلا صوصنلا مهنع تدرو كلذلو

 :مهدحأ لوقيف «كلذب مهل نذأ هللا نأ معزو .مهلجرأ ليبقتو ءمهل سانلا

 .هآر نم ىأر وأ هآر نمل هتعافش نأ رخآلا معزو .؟ ةنجلا لخد يمدق لبق نم )

 يتلا ''”ىواعدلا نم كلذ ريغو «هيف وه يذلا نرقلا يف عفش هنأ رخآلا معزو

 لاق : !!!اهناوهو سفنلا مذ نيأف مهريغ ىلع مهسيدقتو مهنأش ولع اهنم داري

 ولو «تيصع امو تعطأل سفن ريغ نم حورلا كيف لعج ولو : : هّللا ءاطع نبا

 .""”( تعطأ امو تيصعل حور ريغ نم سفنلا كيف لعج

 لزنيف «هلحم يف ءيش لك لزني يذلا وه لماكلا فراعلا » : ةبيجع نبا لاقو

 هنطابو «هرسأب دوجولا نم دتمي هرهاظف .هنطاب يف ةوقلاو «هرهاظ يف فعضلا

 نيب عقت «حابشألا نيب , ةلودلا عقت امك » :اًضيأ لاقو «' "”(هرسأب دوجولا دمي

 نع اهبجحتف «حاورألا ىلع اهتاملظب سوفنلا بلغت ةراتف «حاورألاو سوفنلا

 ءاهظوظح ةملظ رتستف .سوفتلا ىلع اهراونأب , حاورألا بلغت ةراتو للا

 ( هدبعو هللا نيب باجحلا عفتريو 0

 :ةدهاجملا لحارم :ةعبارلا ةلأسملا

 لصي ىتح لحارمب -ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع- هسفنل هتدهاجم يف كلاسلا رمي

 مزتلي مث ءاّيناث هندب دهاجي مث ءالوأ هسفنل هتدهاجمب رمي وهف «ةدوشنملا ةياغلل

 يهو ةدهاجملا كلت ةرمث ىلإ لصي مث «هتدهاجم قيرط لاوط كولسلا بادآب

 .557؟ :ص ةرهازلا بكاوكلا :يف اهريغو ةقباسلا صوصنلا كلت رظنا )1١(

 ١"5. : ص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات 00

 .6977/5 :ديدملا رحبلا (')

 .5؟6/4 :ديدملا رحبلا (5)



 لحارم عبرأ ةيلذاشلا ةدهاجملل :اولاق اذلو «ةدحولاو ةدهاشملا ىلإ لوصولا

 : '''رخآلا ضعبلاب اهضعب طبترم
 قالخأ لادبتسا ةيلمع يهو «ةيقالخألا ةيحانلا نم سفنلا ةضاير :اهالوأ

 ةدهاجملا) اهب دارملاو ؛ةدومحملا قالخألا نم اهدادضأب ةمومذملا سفنلا

 .(ةنطابلا

 ركذلا :يىهو :ةيلعفلاو ةيلوقلا ةقاشلا تادهاجملا عانطصا :اهيناثو

 دجولا لاوحأل كلاسلا ئيهت نأ اهنأش نم ةيلمع لئاسو يهو «ةولخلاو ةلزعلاو

 .(ةرهاظلا ةدهاجملا) اهب دارملاو «ءانفلاو

 ضرعي ام ةحص طرش يه ىتلا ةيلمعلا كولسلا بادآ سفنلا مازلإ : اهثلاثو

 .ةقيرط يف كلاسلل

 ىقرت اذإف «ةفلتخملا لاوحألاو تاماقملا يف سفنلا يقرت :اهعبارو

 للاب ةفرعملا ىلإ ىهتنا هجولا اذه ىلع هسفنل هتدهاجم جرادم يف يفوصلا

 .ةدحولا دوهش ىف ةلثمتملا

 .ةدهاجملا ةلزنم :اًيناث

 ال كلاسلا نأل كلذ «يلذاشلا ركفلا يف ةريبك ةلزنم ةيفوصلا ةدهاجملل

 امهقاهرإب هباصعأو هساسحإ تيمي ىتح دوجولا ةدحو داقتعا ىلإ لصي نأ نكمي

 لحمب فوصتلا دئاقع نم هخيش هيقلي ام لك ىقلتي كلذ دنعف ءاّديدش اًقاهرإ

 هللا ىلإ قيرطلا ةيادب سفنلا ةدهاجمو ؛ةدحولا لئاسم اهمظعأ نمو نيقيلا

 ةلزنم نايب يف مهلاوقأ ترثك انه نمو ءهيف نيرئاسلا ريس ققحتي ال اهنودبو
 :ةدهاحملا

 لصف اهنم مسق لكل يتأي فوسو 24154 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا )١(
 .هب صاخ



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 ال ذإ «نيرئاسلا ريس ققحت ام سوفنلا نيدايم الول » : هَّللا ءاطع نبا لاق

 اهوحمت ىتح هنيبو كنيب ةعطق الو «كتلحر اهيوطت ىتح هنيبو كنيب ةفاسم

 ريس ققحت ام سوفنلا ةبراحم الول هنأ ينعي اذهو :تلق «''6كتلصو

 .نيرئاسلا

 : اهنم ركذو « عبرأ دعاوق ىلع ةرئاد موقلا لوصأ نأ ملعا ١ :قورز لاقو

 نيب يتلا كسفن نع ىتح مهنم ءيش لك نعو «قلخلا نع ضارعإلا :ةثلاثلا )
 29( كينج

 ققحت اهبو «مومعلا نم صوصخلا تزيمت ةدهاجملاب » : ةبيجع نبا لاقو

 هريغو ىنغلاو هاجلا نم ؛مهظوظح ةقفاوم عم اوفقو مومعلاف «نيرئاسلا ريس

 تقرخف «مهدئاوع اوقرخو .مهظوظح اوضفرو «مهسوفن اوفلاخ صوصخلاو

 ." ”« دئاوعلا مهل

 دبع لاقو «'*”( سفنلا ةدهاجم انقيرط لوصأ نم » :يضارلا ةمالس لاقو

 نم :اولاق دقو «ةيفوصلا قيرط لوصأ نم لصأ ةدهاجملا نإ » : ىسيع رداقلا

 :اًضيأ اولاقو ءلوصولا مرح لوصألا كرت نمو «ءلوصولا لان لوصألا ققح
 تايادبلاو «ةقرشم ةياهن هل نكت مل تادهاجملاب ةقرحم ةيادب هل نكت مل نم

 اذهل اولصو ام نيملسملا نأ ىسيع رداقلا دبع يعديو «'*56 تاياهنلا ىلع لدت
 ىرن اذهل » :هلوقب كلذ جالع نيبي مث ةيفوصلا ةدهاجملل مهكرتب الإ فلختلا

 ةيفوصلا عم لوخدلاب سانلا نوحصني «نيرويغلا نيدشرملاو «نيلماعلا ءاملعلا

 )١( :ص يبوئرشلل ةيئاطعلا مكحلا حرش 77١.

 1١60, :ص ديرملاةدع (*)

 655/١. :ديدملا رحبلا :رظناو ."؟5/4 :ديدملا رحبلا (*)

 .0© :ص ةيلذاشلا ةيدماحلا ةداسلا ةقيرط نوناق ()

 ١١7. :ص فوصتلا نع قئاقح (0)



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا
 يناعم اوقوذتيلو .هحورو مالسإلا مسج نيب اوعمجي يب .مهتبحص مازتلاو

 ةفرعملا ىلاعت هّللا ىلع فرعتلاب اوققحتيلو «يقلخلا ومسلاو يبلقلا ءافصلا

 مل نم :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق ...هركذ ماودو هتبقارمو هبحب اولحتيف  ةينيقيلا

 ."')6 رعشي ال وهو رئابكلا ىلع اًرصم تام اذه انملع يف لغلغتي

 داهجلاب ةدهاجملا اومس مهدنع ةعيفرلا ةلزنملا كلت لجأ نمو :تلق

 : ِهَّللا ءاطع نبا لاق ؛''”ناسرفلا لاجمو «ترحلا ناديم اهوربتعاو «ربكألا

 كلذل ىفونملا ضيفلا وبأ لدتساو «'”« ربكألا داهجلا وه اذه كسفن دهاجف »

 (؟)( ربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انعجر » :ِهكَي لوسرلل هبسن ثيدحب

 نبا لاقو «'*6سفنلا داهج » :لاق ربكألا داهجلا نع كي لئس املو :لاق

 ءربكأ داهجو «فيسلا داهج وهو «رغصأ داهج : نيمسق ىلع داهجلا » : ةبيجع

 ةدهاجم ىلع سفنلا ةدهاجم ليضفت هجوأ نم اًهجو نيب مث .2« سفنلا داهج وهو

 .اهيف ىلجتي ام عابتا بجاولاف ,اهتضاير تلمكو تبذهت اذإو » :لاقف فيسلا

 رغصألا داهجلا امأو ءربكألا داهجلا ةرمث وه اذهو «قحلا الإ اهيف ىلجتي ال ذإ

 7( ربكألا داهجلا دنع اًلوضفم ناك كلذلف ءاذه نم ءىش لصحي الف

 )١( :ص فوصتلا نع قئاقح 50-74,.

 41١7. :ص ممهلا ظاقيإ :رظنا (؟)

 ١١. :ص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات (29)

 ثيدح نم (دهزلا) يف يقهيبلا هاور» :5/7 :(ءايحاإلا جيرخت) يف يقارعلا ظفاحلا لاق (4)

 هوري ملو هل لصأ ال ) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو «« فعض هيف دانسإ اذه :لاق و «رباج

 وه لب «لامعألا مظعأ نم رافكلا داهجو «هلاعفأو ِةِلَك يبنلا لاوقأب ةفرعملا لهأ نم دحأ

 ةلسلسلا) يف ينابلألا لاقو 2191/١١ :ىواتفلا عومجم «ناسنإلا هب عوطت ام لضفأ

 :صص ةعوفرملا رارسألا :يف هفيعضت رظناو ءهركنم :478/0 :(ةعوضوملا و ةفيعضلا

 .ءافخلا فشكو 2١9١ :ص تاعوضوملا ةركذتو «؛١

 .”ه :ص ىمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا :رظنأ ()

 ) )0:ديدملا رحبلا ١/577 ١. |



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 ىبرعلا لاق .ةيعرشلا تادابعلا نم ريح مهدنع سفنلا ةدهاجمو

 وأ ءاريثك ركذي وأ ءاريثك ىلصي هومتيأر اذإ ريقفلل اوحرفت ال١ :يواقردلا

 قبي ملو ءاهنع لحرو ءايندلا يف دهز هورت ىتح ءاّريثك لزتعي وأ ءاًريثك موصي

 ءهركذو .همايصو «هتالص تلق ولو هب حرفي لئنيحف .اهيلإ تافتلا هل

 .20( هتلزعو

 ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نأ الإ ةدهاجملل ةعيفرلا ةلزنملاو ةناكملا هذه عمو

 مهتقيرط نأو «ةدهاجملا نم لاخ مهنم لمكلا نيفراعلا كلسم نأ اوعدا دق

 كلذ لك ؛ةيسفن تاقاهرإ الو «ةيندب ةقشم ريغ نم رظنلاو ركفتلا ىلع اهرادم

 ىلع مالكلا دنع هليصفت يتأيس ام اذهو «مهتقيرطل جيورتلا يف ةبغرلا لجأ نم

 .ةدهاجملا نم نيكلاسلا ماسقأ

 .ةدهاجملا ةرمث :اًنلاث

 اًرامث تثدحأ كلذك ةدهاجملل ةعدتبم ةروص ةيلذاشلا ةقيرطلا تثدحأ امك

 : ةدهاجملا كلتل اًدئاوفو

 :ةيتوكلملا ةلماكلا سفنلاو ءدوجولا ةدحو ةديقع ىلإ لوصولل بيس - ١

 ةجردل لوصولا وهو ءدوجولا ةدحو ةديقعل لوصولا وه ةدهاجملا ةياغ
 الو الق اهل بسني الف «هسفن اًلوأ دهاجملا ركنيف ءىوسلا دوجو نع ءانفلا

 ال نأ لاحلا هب يهتني مث ءهَّللا لاعفأ اهلك هتانكسو هتاكرح عيمج ىري لب ءالعف
 .")هّللا الإ اًدوجوم ىري

 ءتاذلا رارسأو «"”'ةدحولا ةدهاشم عنمت باجح سفنلا نأ اومعزو

 ءاهلالذإو سفنلا تومب الإ باجحلا اذه لازي الو «لاعفألاو تافصلا راونأو

 .185 :ص ممهلا ظاقيإ )1١(

 .488 :صص مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا (0)



 ظ ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 مذ يف ئدتبي نأب الإ ةلماكلا سفنلاو نافرعلا ةجردل مهدنع كلاسلا لصي الو
 : ©0يلعقو هسفن

 اهدهاجف ءاهناديم يف سفنلا عم لاج اذإ ناسنإلا نإ : ةبيجع نبا لاق

 ىلإ ذئنيح هسفن تعجر ءاهل ةبجاحلا فاصوألا نم اهرهطو ءاهبذه ىتح

 الإ ةرضحلا نيبو اهنيب نكت مل ذإ ءاهيف تناك يتلا ةرضحلا يهو ءاهلصأ
 يف اًفرشم اًرون ءاهلصأ ىلإ تعجر اهنم تصلخت املف «ةيناملظلا بجحلا

 فادصأ اهيلع ىوطت ء«ءةنونئكم ةتوقاي هدنع تراصف «ءىناملظ بلاق

 2906 تانونكملا

 ظلغيو سفنلا فئثكتت يصاعملابف » :يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع لاقو

 ."70لاعفألاو تافصلا راونأ الو «تاذلا رارسأ دهاشت ىقبت الف ءاهباجح

 :هللا تافصب قلختلل ببس -؟

 زعلا يف لامكلا نم هّللا تافصك هتافص نوكت نأ ىلإ مهدنع دبعلا لصي

 :يهو «ةيدوبعلا تافص نم اهدادضأ ميدقتب كلذو «ةوقلاو ملعلاو ةردقلاو

 اهيف لمك اذإف ءاهيلع سفنلا ةدهاجمو «لهجلاو زجعلاو فعضلاو لذلا

 ءايشألا ١ :يواقردلا يبرعلا لاق :ةلماك تافص ىلإ ةصقانلا هتافص تبلقنا

 لاقو «"*”« ةيدوبعلاب ضريلف ةيرحلا دارأ نمف ...ةلاحم ال اهدادضأ يف ةنماك

 هفصوب ةيدوبعلا فصو وه يذلا كفصو ىلاعت قحلا رتسي ذئنيحف » : ةبيجع نبا

 . 2117: ص ةيهلإلا تاحوتفلاو ١49« : ص ممهلا ظاقيإو 27571 : ص ننملا فئاطل :رظنا (1)

 /؟ 2٠١9/١ :ديدملا رحبلاو 258 07١ : ص ةبيجسع نبال ةيمورجألا حرشو «417 14

 2558 :ص ةيبيجعلا رهاوجلاو «15 :صص فوشتلا جارعمو 2415 "5/5 5

 ,157 .11756 ٠١. ,99:ص يداهلا رونلا لئاسرو

 .5؟14/4 :ديدملا رحبلاو ١"3« :ص ةيهلإلا تاحوتفلا :رظناو .١5؟5 : ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 .1778 : ص يداهلا رونلا لئاسر (9)

 .67 :ص ةيدهلا روشب (:4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 «ةيناحورلا فاصوأ روهظب ةيرشبلا فاصوأ نسحتتف «ةيرحلا فصو وه يذلا

 يذلا كتعن يطغ وأ «مدقلا وه يذلا هتعنب ثودحلا وه يذلا كتعن اًضيأ يطعيو

 .''”(دوجولا وه يذلا هتعنب مدعلا وه

 ىقبي ىتح » :لاقف كلذ ةرمث ركذ حورلا ةيفصت نع ةبيجع نبا ملكت املو

 ."70 ةقيقحلا ىلع ةفيلخ نوكيف «قحلا قالخأب اًقلختم

 :ةردقلاو ملعلا لامك نم اهلصأل حورلا عوجرل ببس ١-
 ةمالع لصألا يف تناك حورلا نأ (ةيناسنإلا سفنلاب ةيانعلا» لصف يف قبس

 تيسنو هيف تسبح ندبلا اذه يف تلزن امل اهنكل «ءيش لك ىلع ةرداق ةكارد

 :ةدهاجملاب الإ لامكلا اذهل اهعوجر نكمي الو «لامكلا اذه

 ظ : انيلا نبا لاق

 ايشألل ةكاّرد ةمالع ايحألا سوفن لك لزت ملف

 ناطيشلاو غزنلا سفنألاو نادبألا اهقوعت امنإو

 ةداعلا قرخ دعاقلل رهظأ هداهج مهقاذأ نم لكف

 : تايبألا هذه حرش يف ةبيجع نبا لاق

 ام ىلع ءايشألا قئاقد ةكاّرد ءنوكي امو ناك امل ةمّالع لصألا يف تناكف ١

 اهلصأ نع تبجحنا ...فيثكلا لكيهلا اذه يف قحلا اهلخدأ املو «هيلع يه

 اذه ريبدتب الاغتشا اهملاعم و اهدهاعم تيسنو كاردالاو ملعلا كلذ اهنع باغو

 يتلا تاوهشلا ضرأ ىلإ اهب دلخيو «هلصأ ىلإ اهب ليمي وهف «ينيطلا لكيهلا
 تراط اذإف ءاهركو ىلإ نحتو اهلصأ ىلإ قشعتت يهو ءاهنم ةمكحلاب أشن

 تصقرو تحطش امبرف ءاهب اًطيحم ندبلا صمق تدجو اهركو ىلإ تفرفرو

 ) )1١:ص ممهلا ظاقيإ 50٠- .080١:ص ممهلا ظاقيإ :رظناو 5١7.

  2ص ةيبيجعلا ةعومجملا نمض نيلصاولاو نيرئاسلا لزانم :  250٠ةيمورجآلا حرش :رظناو

 ص ةبيجع نبال : *177. /21# 154.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ...فوصتلا ملع عصو ضارمألا هذه ءاودلو...ءايربكلاو زعلا ةيدرأ ءارو نم

 امم اهداعيإو «هركت ام اهليمحتب اهدئاوع قرخيو ءاهتافولأم عطقب سفنلا داهجو

 نا ءاسنلا بحو ءايندلا بحو .هاجلا بح : ثالث اهمظعأو ء بحت

 :ةيالولا ةجردل لوصولل ببس - 4
 اولاق ةيالولا اوفرع املو «ةدهاجملا لذب ةيالولل ةلصوملا قرطلا مظعأ نم

 دعب حورلا قانتعاو «ةدباكملا دعب سنألا لوصح ةيالولا» :اهفيرعت يف

 رس ىلإ لوصولاب هيلإ نيهجوتملا هللا دعو ١ : ةبيجع نبا لاق «''”0 ةدهاجملا

 نآل ؛سوفنلل ةبراحملاو ةدهاجملا دعب نكل «ةيالولا يهو ةيصوصخلا

 دن بيردتلاو بيذهتلا لهأ الإ اهلخدي ال ةرضحلا

 :ةماركلا روهظل ببس -

 نأ الإ .كلذ نوركني اوناك نإو «مهبولقل ةببحملا ةياغلا يه ةماركلا بلط

 مظعأ نم اهنأو «ةماركلا لوصحو سفنلا ةدهاجم نيب طبرت ةريثكلا مهصوصن

 : '؟”ةماركلا باوبأ

 كسفن نم قرخت مل تنأو ؟ دئاوعلا كل قرخت فيك » ِهّللا ءاطع نبا لاق

 نم نأ ىنعي (ةداعلا قرخ دعاقلل رهظأ) : هلوق » : ةبيجع نبا لاقو «'””«دئاوعلا

 تاماركلا روهظب هللا همركي دق '"”عبرألا وأ ثالثلا هذه ةدهاجم ىلإ ضهن

 )١( :ص ةيهلالا تاحوتفلا ”".

 ."7؟ فوشتلا جارعم (؟)

 7١9. 7/7” :ديدملا رحبلا (9)

 تاحوتفلاو «748 1541: ص ممهلا ظاقيإو 2577 :ص مكحلا ىلع قورز حرش :رظنا (5)

 ١. :ص تسرهفلاو «550 :ص ةيهلالا

 .57١؟ : ص ىبونرشلل ةيئاطعلا مكحلا حرش )0(

 .قلخلاو ناطيشلاو ندبلاو سفنلا :اهب دصقي (1)



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 قيلي قراخ ماقم لك بسحب هيلع رهظيف «ةيونعم وأ ةيسح امإ «تاداعلا قرخو
 : هلاح ردق ىلع هب

 ةيسحلا ةدابعلا ةهج نم امإ «ةيسحلا تاماركلا رهظت :ندبلا ةدهاجم نمف

 :ةيسحلا ةداعلا قرخ ةهج نم امإو ...ةاجانملا ذيذلو .تاعاطلا ةوالحك

 .عابسلا ريخستو «ضرألا يطو ءءاوهلا يف ناريطلاو ءءاملا ىلع يشملاك

 .كلذ ريغو «بيغلا نم ءاملاو ماعطلا بلجو
 عاستاو «مولعلا مهف :نم «ةيونعملا تاماركلا رهظت : سفنلا ةدهاجم نمو

 ءاهرهقو «سوفنلا ريخستو «نيملاعلا بر دوهشو «نيقيلا قيقحتو «موهفلا

 ."''... قلخلا ىلإ ةباهملاو ةلالجلا روهظو
 نكل «ةردقلاو ملعلا ةمات يهف .سفنلا يف نومكلا مهدنع قراوخلا لصأو

 ءايلوألا ضعبل الإ اهلصأل عجرت الو «كلذ اهنع باغ ندبلل حورلا تلزن امل

 .مهيديأ ىلع تاماركلا رثكت كلذلو ءاهدئاوع قرخب مهسفنأ اودهاج يذلا

 : انبلا نبا لاق «ةردق ناك امهم قراخ يأ نوركنتسي مهدجت ال كلذلو

 نوصغلا يف بحلا نوكي امك نومك يف سوفنلا نم يهو
 «توربجلا رون نم ةضبق اهلصأ حاورألا نأل » :اهحرش يف ةبيجع نبا لاق

 هذه يف تنجس ثيحف «ةملكتم «ةريصب «ةعيمس «ةديرم «ةرداق «ةملاع : ىهف

 «فيعض جذومن الإ هنم رهظي ملو «يفخو رسلا كلذ اهيف نمك ةفيثكلا لكايهلا

 كلت نم ةيقب :هتايحو هتدارإو هتردقو هملعو همالكو هرصبو دبعلا عمسف

 رامثلاو بحلا راتتساك «سوفنلا يف اهلصأ رتتساو دبعلا ىلع ترهظ تافصلا

 دعرلا دعرأو ءرطملا لزن اذإف ءرامثلا نم ةيلاخ نوكت نيح .«نوصغلا يف

 ."7( اهرامثو اهراهزأو اهقاروأ تجرخأ

 ) )1١:ص ةيهلالا تاحوتفلا 77.

 ) )9:ص ةيهلإلا تاحرتفلا 88.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :ةيبيغلا رارسألاو تافوشكلاو ةيندللا مولعلل ببس -1
 .فوصتلا ىلع نيلبقملا قانعأ اهل ترسكنا ىتلا رامثلا مظعأ نم هذهو

 ريغ نم ةينابرلا رارسألاو «ةيندللا مولعلا لوصحب نيكلاسلا اهيف اوعنقأ يتلاو

 بسحب دادمالا دورو)» : هَّللا ءاطع نبا لاق : '!'ملعت الو ذملتت الو دهج

 ةمالس لاقو «''”:رارسألا ءافص بسح ىلع راونألا قورشو دادعتسالا

 امهتارودكو امهتاملظ نم رهطتو هناطيشو هسفن دهاج اذإ» : يضارلا

 هيف ىلجتيو ءاهتآرم لقصت هحور نإف امهرطاوخ نم هبلق افصو ءامهتاروذاقو
 ."7( تافشاكمو تاضويفو فراعمو رارسأو راونأ اهيلع دريو «توكلملا راونأ

 :سانلا نم ميظعتلا لوصحل ببس -ا/

 لخدي مل نمف «هسفن باب الإ هدبعو هللا نيب ةقلغم اهلك باوبألا نأ اومعز
 هيلع قلخلا لابقإب زاف هسفن ىداع نمو ءادبأ لخدي ال هسفن باب نم هَّللا ىلع

 ةوادع ديزت تنأ «قلخلا يصاون نم كنكمت سفنلا ةوادع » : ةبيجع نبا لاق

 كسفنل ةبحاصمو كالوم نم ادعب ديزت تنأو «كيلع الابقإ ديزي قلخلاو كسفنل

 كبر نم ابرق ديزت تنأو كسفن نم ةوادع ديزت تنأ «كاوه نيبو كنيب عمجت

 «قلخلا نم ادعب ديزت تنأو «كالوم نم ابرق ديزت تنأو «كيلع هنم الابقإو

 لصحيف ءاهنوفرعي ال ةحئار كيف قلخلا مشي كالوم نم تبرق اذإ كنأل كلذو

 ."”« هاداع ائيش لهج نم نأل «كيلع مهنم راكنإلا

 :فوشتلا جارعمو 2551١ 6748 :ةيهلالا تاحوتفلاو 27١ ”7١7«, :ص ممهلا ظاقيإ :رظنا )1١(

 فوصتلا ىلإ لخدملاو ؛85”7 :ص ةرهازلا بكاوكلاو «:« 54 ةيانعلا لهأ فاحتإو «

 .177 :ص يمالسالا

 :ص يبونرشلل ةيئاطعلا مكحلا حرش :رظناو ١157. : ص يبونرشلل ةيئاطعلا مكحلا حرش 00

8 . 
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 ١5". :ص ةيهلإلا تاحوتفلا (5)



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا

 :حورلا ةايحل ببس -/
 لصي الو .ةحودمم حورلاو ةمومذم سفشنلاو ء«حورلا دض سفنلا نإ :اولاق

 .هسفن دهاج نمف » :ةبيجع نبا لاق ءاهلتقو سفنلا ةتامإب الإ حورلا ةلزنمل

 ."'"«هرس هل ادبو «هزنك هل رهظ هحور تييحو «تتام اذإ ىتح اهبدأو اهضيرو

 :ةقيقحلا ىلإ ةعيرشلا نع كلاسلا فرصل ببس -4

 ءاج ام ةعيرشلاب نوديريو «ةقيقحو ةقيرطو ةعيرش ىلإ نيدلا ةيلذاشلا مسقت

 تادهاجملا ةقيرطلاب نوديريو «ةرهاظلا يهاونلاو رماوألا نم ِةْيِكَك يبنلا هب

 ةدهاشملا يهو ةياغلا ىلإ لوصولا ةقيقحلاب نوديريو «ةيلمعلا تاضايرلاو

 ةنطابلا ةقيقحلا ىلإ ةرهاظلا ةعيرشلا نع كلاسلا اوفرصي ىتحو «ةدحولاو

 ةيبرتو سفنلل ةدهاجم وه فوصتلا نأ ءاعداب فوصتلا قيرط يف هنوبغري مهنإف

 اهئاملعو ةعيرشلا نع اًئيشف اًئيش هنودعبي اوذخأ كلاسلا مهعم كلس اذإف ءاهل

 مولعلاب هعانقإ فوصتلا خويشل لهس مهنع هومطف اذإف «مهرفانيو مهضغبي ىتح
 ."”ةدهاجملا ءارو نم اهنونجي ةرمث مظعأ وه مهنم عينصلا اذهو «ةنطابلا

 .ةدهاجملا يف نيكلاسلا ماسقأ :اعبار

 دجن انأ الإ ءاهلهأ لضفو «ةدهاجملا حدم ىلع ةيفوصلا لاوقأ رتاوت عم

 ةياغلاف «قرطلا لهسأ ةقيرطلا هذه لعجت ةقيرطب اهبهذمل جورت ةيلذاشلا

 قرطلا لكو ءدوجولا ةدحو ةديقع ىلإ لوصولا يه يفوص لك دنع ةدوشنملا
 ةدهاجملا نأ يعدتو «كلذ ففخت ةيلذاشلا نكل «ةدهاجملا كلذ ببس لعجت

 دبكت ريغ نم اهيلإ لصي نيفراعلا ضعب نإ لب «ةدهاشملل اًمزال ًطرش تسيل

 نم ةدحولا يف هنوعضي اهخويشف «ةيلذاشلا ةقيرط هكولسب كلذو «ةدهاجمو

 ةيناسنالا سفنلا بتارم ركذ دنع كلذ ليصفت قبس دقو .57 : ص يبرع نبا ةالص حرش (؟١)

 ١1714. :ص ةسراممو ىعوك فوصتلا :رظنا (؟)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 لدي ال ناكو» : يسرملا سابعلا يبأ نع هللا ءاطع نبا لاق ىتح .مذق لوأ

 يبأ هخيش نع :لوقي ناكو «كلذ همزلي الو «تاقشملاو بعاتملا ىلع ديرملا

 ىلع كلد نم لجرلا امنإو «كبعت ىلع كلد نم لجرلا سيل :نسحلا
 30( كتحار

 قرطلا لهسأ » :- ةيلذاشلا ةقيرطلا حدم يف - يمشاهلا دمحم لاقو

 ملعاو ١ :تاماشلا وبأ دومحم لاقو «'*'": ةدهاجم ةرثك اهيف سيلو ...اهبرقأو

 لوأ نم اهيف كلاسلا نأ ينعي «يلدتو بذج قيرط '”فلؤملا يديس ةقيرط نأ

 .96 كلاسلا ةياهن بوذجملا ةيادب :ليق كلذل ءدوجولا ةدحوب أجافي ام

 ؛يلازغلا ةقيرط ىلع يلذاشلا ةقيرط غابدلا زيزعلا دبع لضف كلذ ببسبو

 طارتشا نودب مدق لوأ نم ةدحولا ىلإ كلاسلا لصوت يلذاشلا ةقيرط ذإ

 طرتشت يهو «ةيفوصلا بلاغ اهيلع يتلا يهف يلازغلا ةقيرط امأ ؛ةدهاجملا

 .”ةدهاشملا ىلع ةدهاجملا مدقت

 نومسقي مهنأ كلذو «ريبدتلا طاقسإ ةلأسمب ةطبترم ةلأسملا هذهو

 : نيمسق ىلإ اهمدع نم ةدهاجملا رابتعاب هللا ىلإ نيلصاولا

 :بوذجملا :لوألا مسقلا

 نوققحتيف هللا نم لضف ضحمب هللا ىلإ لصي يذلا » :وه بوذجملاو
 ."0«اهجرادم يف يقرتلاو ةدهاجملا ةقشم نود هَّللا ةفرعمب ءادتبا

 )١(  :ص نئملا فئاطل ١56.

 2,١١7 :ص قحلا ىلإ ةلحر :رظناو ١5. :ص ديرملا هلكشتسا امل ديدسلا لحلا ()

 . 17/7 :قحلا قيرط يف يتريسمو

 .شيشم نبا يلذاشلا خيش دصقي 0(0)

 .55 :صص ةيهلالا تاماهلالا (4)

 5و : ص زيربإلا : رظنا 4ك

 .048 : ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا 03(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نم لزني لب .ةدهاجملا ةقشم الب ىلاعت هللا ىلإ لصي مهدنع مسقلا اذهو

 دق «ةلماك اًسفن هسفن نوكتو ءالأماك اًقراع نوكيف ؛ةدحولا ماقم ىلإ ةجرد لوأ

 .ةدهاجم وأ ةاناعم يأ نودب ءرسلاو حورلا ةجرد نم ايلعلا تاجردلل تلصو

 :كلاسلا :يناثلا مسقلا

 يف ىقرتلا يناعيو .سفنلا ةدهاجم عنطصي يذلا» :وه كلاسلاو

 ."'”( هللاب ةفرعملا ىلإ ةياهنلا يف لصيو «لاوحألاو تاماقملا

 :لوقيف ركذلا ةدهاجم ىلع همالك دنع امهنيب قرفلا هللا ءاطع نبا نيبيو

 نأ ينعي .''”( مهراونأ مهراكذأ قبست موقو مهراكذأ مهراونأ قبست موق »

 مهو مهراكذأ مهراونأ قبست موق :نيمسق ىلع ىلاعت هللا ىلإ نيلصاولا

 مهنم تلصحف راونألا مهتهجاو لب ءاّئيش اوفلكتي مل نيذلا ءنوبوذجملا

 ىتمف .«نوكلاسلا نوديرملا مهو مهراونأ مهراكذأ قبست موقو ءراكذألا

 .راونألا مهل تلصح راكذألا يف اودهتجا

 ؛ِهّللا ىلإ مهلوصو يف ةيقيقح ةميق ةدهاجملل سيل مهدنع نيمسقلا الكو
 ةولخلاب وأ ءةقاشلا تادهاجملاب هسفنل كلاسلا ةدهاجم نأ نوررقي مهق

 .«سفنلا رهق يف ةيقيقح ةلع تسيل ةيقالخألا تاضايرلاب وأ ءركذلاو «ةلزعلاو

 .يقيقحلا دوجولاب فصنت ال «ةيمهو ةدارإ هتدارإو ءهتدارإ رهظم اهنأل كلذو

 يهف «دوجولا يف ءيش لكل ةربدملا ِهَّللا ةدارإ يه هيأر يف ةيقيقحلا ةلعلا امنإو

 :ِهَّللا ءاطع نبا لوقي كلذ يفو ءهسفن ىلع كلاسلا راصتنا يف ةلعلا اهدحو

 هدبع رصني نأ هّللا دارأ اذإف ءسفنلا دنج ةملظلا نأ امك «بلقلا دنج رونلا »

 ."76 رايغألاو ملظلا ددم هنع عطقو راونألا دونجب هدمأ

 )١( :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا 199.
 :ص يبونرشلل ةيئاطعلا مكحلا حرش (؟) 14٠.
 :ص يبونرشلل ةيئاطعلا مكحلا حرش ؟«2*) 1١75.



 ةيئاسنإا قنا ةيبرت م يقوم: ثلاث باب
 تافصلا وحمو ةدهاجملاب سيل هّللا ىلإ لوصولا نأب اًضيأ دكؤيو

 «كلذ يف رود هرايتخاو هريبدتل نأ هللا ءاطع نبا دنع ينعي كلذ نأل «ةميمذلا

 ىلإ لوصولا امنإو «ءيش لك يف رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ نم هل دب ال كلاسلاو
 الإ هيلإ لصت ال كنأ ول » :هَّللا ءاطع نبا لاق ءدوجولا يف ةدرفتملا ةدارإب هللا

 كلصوي نأ دارأ اذإ نكلو ءاّدبأ هيلإ لصت مل كيواعد وحمو كيواسم ءانف لعب

 كنم امب ال «كيلإ هنم امب هيلإ كلصوف «هتعنب كتعنو ء.هفصوب كفصو ىطغ هيلإ
 الو مدقي ال يبلس دوهجم نيبوذجملا دنع ةدهاجملا نأ نيبتي اذهبو 37( هيلإ

 دنع ةدهاجملا نوكت اذهبو » : ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاق «سفنلا جالع يف رخؤي

 هب لصي الو كلاسلا هلذبي «قيقحتلا ىلع اًيبلس اًدوهجم ''”يردنكسلا انيفوص
 هلاصيإ لضف نم كلاسلا ىلع هللا هب نمي اميف هل رابتعا الو «ةرورض هللا ىلإ
 ض ظ 0« هيلإ

 ىلع ةيلذاشلا مهنمو ةيفوصلا عيمج ءانث ميقتسي فيك لئاق لوقي دقو : تلق

 ءاطع نبا دنع ةدهاجملل شيمهتلا اذه عم «ربكألا داهجلا يه اهنأو ةدهاجملا

 ىلع نيلصاولا نإ «لاقي نأ قيقحتلاو «ةرثؤم ةميق تاذ تسيل اهنأو هللا
 :(؟!اقباس رم امك نيمسق

 نم لصاو وه لب «ةدهاجم ىلإ جاتحي ال اذهو : بوذجملا :لوألا مسقلا

 .مدق لوأ

 «ةدهاجملا ةيمهأ صوصن هيلع لزنت يذلا اذهو :كلاسلا :ىيناثلا مسقلا

 .اهترورضو

 .يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا وه (؟)
 ١144. :ص هفوصتو يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا 0(6)
 ١. 77 : ص ةرهازلا بكاوكلا يف نيمسقلا نيذه نع ليصفتلا رظنا (:)



 ١ دقنو ضرع » ةيلذاشلا «

 حضتي اهمدع نم ةدهاجملا ةيمهأ ىلإ ةبسنلاب نيمسق ىلإ نيكلاسلا ميسقتو

 : مهلئاسم نم ريثك يف
 :ةدهاجملا نع خيشلاب ءانغتسالا لوصح ١-

 ىلإ ديرملا لصوي نأ ىلع رداق وهف «ةيلذاشلا دنع ةعيفر ةلزنم خيشلل

 مهخويش اوفصو دقو «ةدهاجملل كولس ريغ نم ةقيرطلل هلوخد لوأ نم ةدحولا

 «يسرملا سابعلا يبأب كيلع يكز اي» :هذيمالت دحأل يلذاشلا لاق :كلذب

 "6 هللا ىلإ هلصو دقو الإ يسمي الف «هيقاس ىلع لوبي يودبلا هيتأيل هنإ هّللاوف

 7« هتينغأ دقو هيلإ رظنأ نأ الإ لجرلا نيبو ينيب ام هّللاو » :يسرملا لاقو

 ليصوتلاو «ربكألا ىنغلا قيرط هقيرطو » :يلذاشلا نع هَّللا ءاطع نبا لاقو

 نم خيشلا امنإ «كبعت ىلع كلد نم خبشلا سيل :لوقي ناك هنأ ىتح ؛ميظعلا

 رباكأ ىلع ذملتتلا لضف يف - ةبيجع نبا لاقو «"7(كتحار ىلع كلد

 .هسفن مامز مهكلم اذإ .ةدهاجملا نع ةدهاشملاب هنونغي مهنإف ١ -نيفراعلا

 «بعتلا دعب ةحارلا ىلإ هب يضفي كلذ نإف «هيلع هب نوريشي ام لك لعفو
 .(7(ةدهاجيملا دعب ةدهاشملاو

 :ةدهاجملاو ريبدتلا طاقسإ -؟

 مهبهذم اهيلع ىنبي ةيضق ةيادبلا ذنم اهسفنل ةيلذاشلا ةقيرطلا تذختا

 ةيضقلا هذهو هللا ةدارإ ىلإ سايقلاب هل ةدارإ ال ناسنإلا نأ :يه «يفوصلا

 مهلوق كلذ نمو «ةيلمعلاو ةيدقعلا مهلئاسم نم ةيفوص ةركف لك يف اهنولمعي
 نوكي نأ يغبني هسفن ةدهاجم ىلإ دمعي يذلا ئدتبملا كلاسلاف «ةدهاجملا يف

 )١( :ص ننملا فئاطل ١78.

 )( :ص نئملا فئاطل ١579.

 )  )0:ص ننملا فئاطل ١78.

 ) )5:ديدملا رحبلا ؟5١5/75.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 «هتدارإ ىلإ اهبسنيو هتدهاجم يف هلامعأب رتغي الف ءاّمامت هريبدتو هتدارإل اًطقسم

 ةيمهأ نوزربي ال مهنأ دجن انه نمو هللا ىلإ ةرورضلاب ةلصوم ريغ ةدهاجملاف

 مهدجن لب «ةيفوصلا نم ريثك هلعفي ام وحن ىلع كولسلا يف ةدهاجملل ةغلاب

 لامك هب غلبي دق كلاسلا نأو «ةيهلإلا ةيانعلا ظحمب بذجلل الاجم نوحسفي

 ."''هلاوحأو قيرطلا تاماقم يف يقرتلاو ةدهاجملا ةقشم يناعي نأ نود ةيالولا

 يسفن يف تلقف يسرملا سابعلا يبأ دنع ةرم تنك ١ :ِهَّللا ءاطع نبا لاق
 ...كلذ عيطتست نلو «تئش ام اهب عنصاف كل سفنلا تناك نإ :لاقف «ءايشأ

 ىلإ جاتحت امنإ » : هللا ءاطع نبا لاق مث .« ءاشيام اهب لعفي اهبر ىلإ اهملسف

 »9 ."""( اًرايتخا تءاج ةنملا تقاذ اذِإف «ءادتبالا يف كسفن ةجلاعم

 ع

 : ةدهاحمو ةدهاشم عمتجت ال -؟

 «ةدحولا ةدهاشم ىلإ لوصولا يه ةدهاشملاف «مهدنع ملسم لصأ اذهو

 ةوجرملا ةرمثلا يه ةياغلا هذهو «ىلاعت هللا دوجو الإ دوجوم لك نع ءانفلاو

 نأ الإ «ةدهاجملل ةجاح الف كلاسلا اهيلإ لسدو اذإف «ةدهاجملا ءارو نم

 نم اهيلإ لصي نم :لوألا مسقلا :نيمسق ىلإ نومسقني ةدهاشملل نيكلاسلا

 .ةدهاجملا قيرط نع اهيلإ لصي نم :,ىناثلا مسقلاو ء«ةدهاجم نود

 : ناقيرط هيف سانللو » :هلوق يف ةبيجع نبأ نيمسقلا نيذه نيب دقو

 وهو ؛هيلإ شايحنالاب كلذ ىلع لمعلاو .مدق كوأ نم قحلا ةيؤر قيرط

 .مهوحن احن نمو ةيلذاشلا قيرط
 قيرط يهو كلذ ىلع لمعلاو اهيلع قحلا عالطاو سفنلا ةيؤر قيرطو

 كنأك هّللا دبعت نأ » : ثيدحل هدنتسم امهنم لكو «هارجم ىرج نمو يلازغلا

 )١( :ص هفوصتو يرءانكسلا هَّللا ءاطع نبا :رظنا 171.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ةيلازغلاو ثيدحلا ردصب ةيلذاشلا تكسمتف .''”« كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت
 هدقزا 7
 . ؟هرخاب

 نم امأو .بوذجملا وه ةدهاجم ريغ نم ةدهاشملا ىلإ لصي نمب دارملاو

 هتيادب نوكتنف .ةدهاشمو ةدهاجم نيب عمجي وهف .كلاسلا وهف ةدهاجمب اهلصي

 ةبيجع نبا نأ هيلع لديو «ةدهاجملا تعطقنا ةدهاشملل لصو اذإ مث ةدهاجم

 عمتجت الف ءاهدعب ةدهاجم الف «ةدهاشملا اهتياهنو » :لاق ةدهاجملا فرع امل

 الإ ىقب امف لوصولا لصح اذإف ءرفسلا مامت بعتلا ةياهن ذإ «ةدهاشمو ةدهاجم

 0 بدألا ظفح عم بيبحلا ةدهاشمو «ةحارلا
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 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :يناثلا ثحبملا

 ميدقلا جهنملا نيب سفنلا ةدهاجم دعاوقف

 يلذاشلا دنع ديدجلاو

 ةدحولل لصي مسق :نيمسق ىلإ نيكلاسلا ميسقت ةقباسلا ةلأسملا يف قبس

 قيرط نع الإ اهيلإ لصي ال مسقو ؛ةدهاجملا قيرط كولس ريغ نم ةدهاشملاو
 «قبس امب اًريبك الاصتا ةلصتم ةلأسم انه نيبنو كلذ نايب قبس دقو «ةدهاجملا

 نأو دب ال هنإف هتدهاشم هتدهاجم تقبس نم وهو مهدنع يناثلا مسقلا نأ كلذو

 ةدهاشمو ةدهاجم عمتجت ال ذإ «قيرطلا ةياهن يف اضيأ ةدهاجملا نع ىلختي

 ةلأسملا يف اهضرع قبس دق صوصنلا نم ريثك انه نوكت دق اذلو «مهدنع

 .نيتلأسملا هباشتل ةقباسلا

 نيرثأتملاو «نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ عاشأ دقو

 نم اهولخب ةيفوصلا قرطلا يقاب نع تدرفنا ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ فوصتلاب

 يف فوصتلل هجوملا دقنلا نم ةملاس اهتلعج يتلا ةمومذملا فوصتلا دعاوق

 ىلع اهب نودري «نيرورسم نيحرف صئاصخلا كلتب اوراطو «دئاقعلاو كولسلا
 : ةيفوصلا ةديقعلل دقان لك

 نع جرخت ال هتاهيجوتو يلذاشلا ميلاعت تناك دقل ١ :ةقينرد دمحم لاق

 ةيفوصلا هتقيرط سسأ عيمج نإ امك «ةيوبنلا ةنسلاو «ميركلا نآرقلا قاطن

 بلقلاو «لمعلاو «ملعلا نيب عمجت سسألا هذه «نيردصملا نيذه يعارت

 ريبك الو «؛ةدهاجم ريثك ةيلذاشلا ةقيرطلا يف سيلف ...دسجلاو حورلاو .لقعلاو

 اهيف سيلو ءدجولاو مايهلا مساب ىواعدو .حطش اهيف سيلو ...«ةقشم

 رجهو .؛بابسألل كرت اهيف سيلو ,لوصولاو فشكلا مساب عدبو تافارحنا



 « دقنو ضرع , ةيلذاشلا

 «ةعرسب ةيلذاشلا ترشتنا كلذلو «ةولخلاو لكوتلاو درجتلا مساب ...لامعألل

 .''"( ناكم لك يف اهعابتأ رثكو

 ةيصخش مدقأ ينإف » : يلذاشلا نسحلا يبأ ةمجرت يف رامع ملاس ىلع لاقو
 هاناع اذإ يذلا «لدتعملا قحلا فوصتلا اهيف اوسمليل «ةبذهم ةليلج ةيفوص

 نم رصعلل ام هعم ققحو ءايلعلا هفادهأ هنم غلب يحورلا ومسلا ىلإ بحملا

 ءداهجو «دالج نم ةميركلا ةايحلل امو «ةنينأمط نم ةحمسلا ةايحلا بلاطم
 نأ حيحص سيلو» :ةيلذاشلا ةيطرشيلا ةمطاف تلاقو ")0 لمعو «حافكو

 ."7( ةعموصلل ءوجلو «ةايحلل رجهو «ةعقوقو .دهز هلك فوصتلا

 هتقيرط ةيادب تناك يلذاشلا نسحلا ابأ ةيلذاشلا ةقيرطلا سسؤم نأ اومعزو

 رهسو عوج نم ةيساقلا تادهاجملا ىلع دمتعت يتلا فوصتلا دعاوق كولس

 . ءاملع هكلس ام كلسو ءهلك كلذ خسن هرمع رخآ يف هنإ مث ...فشقتو ةلزعو

 ملسأ هتقيرط تناكف «سبلملاو نكسملاو لكأملا يف طسوتو ةطلخ نم ةمألا

 .ةعيرشلا ءاملع كلسمل اهبرقأو ءاهلضفأو قرطلا

 ينإو ١ :لوقي يلذاشلاب '”نيبجعملا دحأ لعج نيجهنملا نيب رياغتلا اذهو

 «ةيساق تادهاجم هل تناك يذلا كلذ وهو [يلذاشلا] خيشلل اًضيأ بجعأل

 فوصتلا ملع هطرش امل اًعبت اهيلإ قاسنا «ةقراخ تاضايرو «ةينضم تارماغمو

 هذه ريغ ىلإ هعابتأب عوجرلا ررقيف كلذ دعب دوعي فيك بجعأ معن ...لمعلا نم

 نأ بجي ال اهيف دهزلا نأ ىريو «ةيلكلاب ايندلا نم درجتلا مدع ىريف «ةدعاقلا

 179: ص رشع عباسلا ددعلا ءايحإلا ةلجم :رظناو :١198« ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا )01(

 قحلا ىلإ ةلحر :مهنع ىرخأ صوصن رظناو 186١« : ص يناثلا ءزجلا ةيدماحلا ريسلاو

 .١75١:ص ةيطرشيلا ةمطافل

 .7١:ص ..هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ (0)

 7٠١. :ص قحلا ىلإ ةلحر (9)

 .هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :هباتك يف رامع ملاس يلع وه (14)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 تابقعو قيرطلا تافآ نم ةفآ بعتلاو سفنلا داهجإ نأ ىريو «رادقمب الإ نوكي

 ."'”«ايندلل لمعلاو نيدلل لمعلا نيب جوازي ةلمجلابو «كولسلا

 نيرثأتملا وأ «ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ مالك وه هركذ قبس ام :تلق

 ىلع مالسإلا ءاملع هذخأي ام نأ ىلإ هب اوجرخي نأ نوديري مالك وهو ,فوصتلاب
 «سبالملاو «براشملاو «لكآملا يف معنتلل كرت نم - ةيفوصلا تايكولس

 تافلاخم نم اهريغو ءولغلاو .ءددشتلا ىلع مهصرحو «لمعلل مهكرت نمو

 ءاهريغ لاعفأ ىلع مالت الف ءاهنم ةيلاخ ةيلذاشلا ةقيرطلا نإف - ةيدقعو «ةيعرش

 .نيملسملا مومع نم هعابتا يغبني يذلا «ملسألا وه مهفوصت نوكي كلذبو
 :ةيلذاشلا ةقيرطلا نع ةتباثلا قئاقحلل فيرحتو «بذك اهلك ىواعدلا هذهو
 هفلاختو اًئيش يعدت اهنأ يف الإ «ةيفوصلا قرطلا نم اهتاليثم نع قرتفت ال يتلا
 .هنايب يتأيس امك «قيبطتلا يف

 :اهنم مهتقيرط ولخ اوعدا يتلا ةمومذملا سفنلا ةدهاجم دعاوق

 :عيوجتلاب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ولخ ١-

 «براشملاو لكآملاب معنتلا حيبت مهتقيرط نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معز
 لكأو «ةينابهرلاب قيرطلا اذه سيل » : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق «عيوجتلا مذتو

 ٌهَّمَِأ مهتم انلعحو# ةيادهلا يف نيقيلاو «ربصلاب وه امنإو .ةلاخنلاو «ريعشلا

 لاقو :©”74[0 :ةدجسلا ةروس] نبق يني أوثاَكو ًادربَص امل ارتي تودي
 «نشخلا لكآ نأ يسفن يفو نسحلا يبأ ىلع تلخد » :يسرملا سابعلا وبأ

 فيك نكو هللا فرعا :«سابعلا ابأ اي :خيشلا يل لاقف «نشخلا سبلأو

 ماعطلا لكأو ؛نيللا سابللا امأو ١ : يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاقو « "00 تئش

 )١( :ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ ؟١7.

  (0رارسألا ةرد ص:٠١8.

 )*  )9ص ننملا فئاطل :5١60.



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 اذإ هّللا نم بتعلا بجوي يذلاب هيلإ دصقلا سيلف درابلا ءاملا برشو ء يهشلا
 ليبس نأ ىري نم كانهو » :يسافلا نيدلا سمش لاقو « "هلل ركشلا هعم ناك

 فاكتعالاو «ةثرلا بايثلا وأ ءنشخلا فوصلا سبلو ءايندلا ذبن فوصتلا

 بلطي نأ نكمي ال فوصتلا نأ ىري ةدابعلا يف لمأتملا نكلو «ةدابعلل اليوط

 هانعم يف فوصتلا امنإ ...سانلا نع دعتبت نأ الو ...بايثلا ثر نوكت نأ كنم

 يف هللا ىلع لكوتلاو «تافرصتلا لك يف هَّللاب لماكلا طابترالا وه يقيقحلا
 ."'”( لامعألا عيمج

 : عوجلا كرت يف مهلوق ةقيقح نايب
 ملعلاو ,فشكلا قيرط عوجلا مازتلاو ءبرشلاو «لكألا كرت ربتعي

 قرطلا نم اهريغو ةيلذاشلا دنع ةصاخلا ةيالولا زئاكر نم عوجلا و «يندللا

 مهتلزع يف هيلع اوصرحو ؛هبحاص ىلع تارمثو «دئاوف هل اوركذو «ةيفوصلا
 :--عوجلا مازتلاو «ماعطلا كرت نم مهدصقم اًئيبم- يبهذلا لاق «"””مهتاولخو

 محللا كرتو «هسفنب الخو عاجو «لتبتو دهز ىتم «ملعلا نم يرعلا دباعلا »

 تمزلو .«تفطلو .هساوح تفص ةرسكلاو ةقدلا ىلع رصتقاو «رامثلاو

 كلذل دوجو ال ءرهسلاو «عوجلا نم دلوتي اًياطخ عمسو .«سفنلا تارطخ
 هنأ دقتعيف ءجرخو «هنطاب يف ناطيشلا جلوو «جراخلا يف -هللاو- باطخلا

 .“56هل سوسويو «ناطيشلا هنم نكمتيف «ىقتراو .بطوخو «لصو
 بذك عوجلا نم ةقيرطلا ولخ نم ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نع اًقباس ركذامو

 لاق :هلهأو عوجلا ىلع ينثت يتلا ىرخألا مهصوصن هنيبيو « ظافلألاب بعالتو

 )١( ص ننملا فئاطل : 7١0.

 :7١١. ص ةيسافلا ةيلذاشلا ةيفوصلا مالعأ (؟)

 .68: ص يداهلا رونلا لئاسر ()

 .088 ١5/ :ةياهنلاو ةيادبلا رظناو :250/١١ ريسلا (8)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 رمألا اذه نم يل لصح دق نأ يل رطخف ءاّموي نينامث ةرم تعج ١ :يلذاشلا

 : لوقت يهو ءاًئسح سمشلا هنأك اههجوو «ةراغم نم ةجراخ ةأرماب اذإو «ءيش

 ةتس يل انأ اهو «هلمعب هللا ىلع لدي ذخاف اًموي نينامث عاج «سوحنم سوحنم
 لبجب يلذاشلا عم تمقأ » : يلذاشلا ذيمالت دحأ لاقو «''"« اًماعط قذأ مل رهشأ

 لاقو .''”( يقادشأ تحرقت ىتح ...بشعلا ىلع انرطفأ ءاموي نيعبرأ ناوغز

 ءايندلا نم رارفلا يف :لئاسم عبرأ يف رصحدي درجتلاو » :يواقردلا يبرعلا

 درجتملا هب أبعي الف «نطبلا لامهإو .دسجلا لامهإو «ءسانلا نم رارفلاو

 ةيالولا ناكرأ نم رباكألا دع : ينانبلا هللا حتف لاقو « "76 هلمهي لب سانلاك
 ."'”(اًمومع اهريغو ءاصوصخ ةينطبلا تاوهشلاب ءانتعالا مدعو .عوجلا

 :تاعقرملا سيلب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ولخ -؟

 نم نسحلا سبلب معنتلا حيبت مهتقيرط نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معز

 للا ءاطع نبا لاق «ةيفوصلا قرطلا نم مهريغ كلذب نوفلاخي مهنأو ءبايثلا
 املف ءرعش نم سابل هيلعو ريقف يلذاشلا نسحلا يبأ ىلع لخد ١» : يردنكسلا

 ام «يديس اي :لاقو هسبلمب كسمأو «خيشلا نم اند همالك نم خيشلا غرف

 هنوشخ هيف دجوف هسبلم خيشلا كسمأن «كيلع يذلا سابللا اذه لثمب هّللا دبع

 ينغ انأ :لوقي يسابلو «كيلع يذلا سابللا اذه لثمب هللا دبع الو :لاقف
 ." 06 ينوطعاف مكيلإ ريقف انأ :لوقي كسابلو «ينوطعت الف «مكنع

 .ةليمجلا باوثألا سبلي هنأ » :يفنحللا نيدلا سمش ةمجرت يف اوركذو

 )١( رارسألاةرد ص:؟7؟١.

 .55 :ص رارسألاةرد (0)

 .١48:ص ةيدهلا روشب (0)

 نم ايف هللا هحابأ اممو ايندلا نم مهريفنت يف رظناو :١*2 ص ةيئابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (4)
 7١1, /6 :ديدملا رحبلاو .1-505: ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :ذالملا

 .؟6١ :ص ننملا فئاطل (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 هيديرم ثحي يلذاشلا ناك » :ةقينرد دمحم لاقو ,0(نامثألا ةيلاغلا ةقينألا

 «تاعقرملا سبل نع ضارعإلا ىلإ مهوعديو «ةفيظنلا سبالملا سبل ىلع
 ناكو «ةيفوصلاو داهزلا اهب صتخا يتلا ءايزألا نم كلذ ريغ ىلإ ةيلابلا قرخلاو

 "06 هنوؤش عيمج يف المجتم هسفن وه
 سابلب يفوصلا مازتلا ةيعدب مهدنع ينعت ال ةقباسلا صوصنلا هذهو : تلق

 امك هنأ اهتياغ امنإو ءرهطلاو حالصلا ةمالع هنأ هب يعديو «هريغ نع هزيمي

 «سابللا نم ليمجلا سابل هل زوجي كلذكف فوصلا سابل يفوصلل زوجي
 لوقلا اذهب بيعن انأ مهفت الو ١ :يردنكسلا هللا ءاطع نبا لوق مهفلا اذه دكؤيو

 موقلل امم بيصن هل ناك نم لك مزلي ال هنأ اندصق لب «ءارقفلا يز سبل نم ىلع

 اناك اذإ سباللا ريغ ىلع الو «سباللا ىلع جرح الف «ءارقفلا سبالم سبلي نأ
 ." 7( نينسحملا نم

 فالخ ىلع مهف «مهيديرمل مهتيبرت يف يلمعلا قيبطتلا كلذ ىلع لديو

 ةقيرط ةيلذاشلا ةقيرطلا نإ) :يسافلا دوعسم نب دمحم لاق .يلذاشلا لوق

 تاعقرملا سبل ...ىلع اًملخو املس اولازي ملو هاوس امم رقفلاو «هّللاب ىنغلا

 ام لك نم اودرجت هللا ةرضح ىلإ لوخدلا اودارأ امل هللا لهأف ...ةذاذبلا نم

 قرخلا اوحرطو ءايندلا ةئيز اوكرت نأ رايغألا نم مهدرجت لوأ ناكف هاوس
 رتسي ام ىلع اورصتقا مهنأل ...تاومألاب اوهبش ىتح .«ضعب ىلع اهضعب

 .(”(ةيهادلا يف اوعقو كلذ ىلع اوداز نإف ءرحلاو دربلا عنميو «ةروعلا

 ) )1١ةرهازلا بكاوكلا ص:”١7.

 ةيطرشيلا ةمطافل قحلا ىلإ ةلحر :ديزملل رظناو 278 : ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا )١(

 .57 : ص يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا ةسردملاو :/١91«. ص

 ١6 :ص نئملا فئاطل 629)

 .١1-9:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (5)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : يسافلا دوعسم نب دمحم لوق : '!"تاعقرملا سبلل مهحدم دهاوش نمو

 لهأ نيدرجتملا نيديرملا نم هعم لخد رصم لخد امل يلذاشلا نسحلا ابأ نإ ١
 اوصتخا ةبقنمو ءاهب اودرفنا ةيزم هذهو ءاَقلأ نيعبس نم وحن تاعقرملا
 تام يفوت امل ١ : يلذاشلا يواقردلا يبرعلا ةمجرت يف اولاقو 7( اهلامجب

 الو «عرز مهل سيل نيذلا «تاعقرملا لهأ نيدرجتملا نيديرملا نم هعابتأ نع

 ."70ديرم فلأ نيعبرأ نم وحن عرض

 :ةقاشلا تادهاجملاب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ولخ --*

 لاق :ةقاشلا تادهاجملا نم ةيلاخ مهتقيرط نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معز

 ىلع كلد نم خيشلا امنإ «كبعت ىلع كلد نم خيشلا سبيل » : يلذاشلا

 «كرغ دقف ايندلا ىلع كلد نم نإف » : يسرملا سابعلا وبأ لاقو 1190 كتحار

 لاقو ؛'*”( كحصن دقف هَّللا ىلع كلد نمو «كبعتأ دقف لامعألا ىلع كلد نمو
 رهاظلا يف كل ""'ةحاحللا تناك اذإ ١ :هباحصأ ضعب اًحصان يواقردلا يبرعلا
 ذإ ءرهاظلا يف كل نكت مل نطابلا يف كل تناك اذإو «نطابلا يف كل نكت مل

 ."”« نيتهجلا يف نوكت ال ةوقلا

 ةينابرلا تاحوتفلاو 27”: ص يواقردلا يبرعلل ةيفوصلا بهذم يف ةيدهلا روشب :رظنا )١(

 .1959-5١:ص

 .7 2: ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا (؟)

 .7١:ص ةينابرلا تاحوتفلا (9)

 .7١١:ص رارسألا ةردو 2050 .7060١:ص نئملا فئاطل (:4)

 ةيانعلا لهأ فاحتإ يف ةلوقملا هذهل ينانبلا هللا حتف حرش رظناو «188:ص ننملا فئاطل (0)
 .45: ص ةينابرلا

 نم :انه يواقردلا دصقمو تلق ' .َنّيَض :(حّلْخل)' 207: ص طيحملا سوماقلا يف ءاج (1)

 .ناعمتجي ال امه ذإ «نطابلا يف كلذ هل نكي مل «هرهاظ ىلع ددش
 .الا" ص ةيئابرلا تاحوتفلا :رظناو 2١١5 : ص ةيدهلا روشب (0



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نأ اومعز دقف «كلذ ةلع ةفرعم مهلوق ةروطخ نايب يف يفكيو :تلق

 رخآ ليلعتب مهضعب للع و ل يعابتأ نع بعتلا تلمح انأ ) :لاق يلذاشلا

 «دضاعتي يلصألا رونلا نم سفنلا يف ام نأل ,؛ةدهاجم ريثك اهيف سيلو » :لاقف

 .""70... ملعلا رونب ىوقيو

 يقاب نع تدرفت مهتقيرط نإ :اولاق اهوعدا يتلا ةيصاخلا هذه ببسبو

 : نيرمأ ببسب ةضايرلاو ةدهاجملا يف قرطلا

 : هعبطب هّللا ىلإ ريسي اهيف رئاسلا نأ :لوألا رمألا

 ناك يتلا هتيجسو هعبطب هللا ىلإ ريسي مهقيرط يف كلاسلا نأ :اومعز

 رييغت دنع ةقشملاو «ءانعلا يف عوقولاو «ةعبط ةفلاخمب هسفن مزلي الو ءاهيلع
 لوقن ام رجات انبحص اذإ نحن ١ : يسرملا سابعلا وبأ لاق اذلو «هكولسو «هعبط

 .«لاعتو كتعنص كرتا :هل لوقن ام ةعنص بحاص وأ «لاعتو كتراجت كرتا : هل

 هللا هماقأ اميف دحأ لك رِقُث نكلو ؛لاعتو كبلط كرتا :هل لوقن ام ملع بلاط وأ

 ."7«هيلإ لصاو وهف انيديأ ىلع هل مسق امو «هيف
 نمو «هيلع قلخلا لابقإب زاف هسفن ىداع نم » : يلذاشلا لمجلا ىلع لاقو

 ةيلذاشلا ةقيرطو » :ةبيجع نبا لاقو «'*”« هيلع هالوم لابقإب زاف هسفن قداص

 .( ههعبط نم مهيلإ برقأ اهلوصو ناكف «هعبطب هَّللا ىلإ راس نمم
 بستناو «مهتقيرط كلس نم نأب ماوعلا اوررغ دق مالكلا اذهب. مهف :تلق

 )١( ةرهازلا بكاوكلا ص:؟1١7.
 لحلاو «١4:ص يدنبشقنلا دمحأل لوسألا عماج و ١178«, ؛47:ص ةيلعلا رخافملا (1)

 قيرط يف يتريسم) : ةيطرشيلا ةمطاف يباتك و ؛«7١: ص ىيلذاشلا يمشاهلا دمحمل ديدسلا

 .157 :217١ ص (قحلا ىلإ يتلحر) و .1077 : ص (قحلا

 )  )9:ص ننملا فئاطل ”١5.

 .”7١1:ص ةيهلالا تاحوتفلا (5)

 .75١1-١١١:ص ةيهلالا تاحوتفلا (©)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 داهزلا ةدهاجم ىلإ جاتحي الو «ةميظعلا تاحوتفلاو «ىربكلا ةيالولا هلف اهل

 انبزح أرق نم ١ :يلذاشلا لوقل «هلذشت درجمب لامكلا هل لصحي لب «دابعلاو

  ."«ق6 يدج ةعافش يف الخاد ناكو ءانيلع ام هيلعو ءانل ام هل اذه

 ماوعلا نم سانلا مهاري دق ةيلذاشلا ةقيرطلل نيبستنملا نأ اومعزو

 ببسب الإ كاذ امو «ءايلوألا تاداس نم رمألا ةقيقح يف مهو «ةاصعلاو

 نب دواد لاق «يلذاشلا عابتأل الإ كلذ نوكي الو «ةيلذاشلا ةقيرطلل مهباستنا

 «مهنيقي ةوقو «مهتقيرط دادسو «ةيلذاشلا لاوحأ فصنملا لمأتيلف » :الخاب

 ريثك قرغ عم مهبولقو «مهلوقع ءاكذو ءمهفشكو «مهحتفو «مهراونأ ةرثكو

 ىلع نيظفاحم اًدبأ مهارتف «ماوعلا لاوحأب مهرهاظ سبلتو «بابسألا يف مهنم
 ,مكحلا قئاقح مهل تحالو «مولعلا رارسأ مهبولق يف قرشأ دق «مهلامعأ

 قطنيو «قئاقحلاب جهلي ."''يماعلا ةروص يف مهدحأ ىرتف «موهفلاو
 يلجتلا لهأو «تاولخلاو «عاطقنالا بايرأل هدوجو زعي امم «ةمكحلاب

 ."70(تادهاشملاو

 :دوجولا ةدحو اهيف ديرملا نوعضي مدق لوأ نأ : يناثلا رمألا

 لصي مهيديأ ىلع فوصتلا قيرط كلس نم نأ :ةيلذاشلا قيرطلا عابتأ ركذ

 ةدحو) ىلإ لوصولا يهو ةيفوصلا قرفلا عيمج دنع ةدوشنملا ةياغلا ىلإ

 .مهعم اهعضي مدق لوأ نم «(هللا ىلع ةلالدلا) انه اهومس ىتلا «(دوجولا

 قرطلا يقابك مهدنع تامدقم الف «ةضايرلاو ةدهاجملا قيرط كولس نودب

 لوأ اهيف كلاسلا نإ 7 :لاقف تاماشلا وبأ دومحم هب حرص ام اذهو «''”ةيفوصلا

 ) )1١ص ربلا بزح ىلع يسافلا نمحرلا دبع حرش :ةثالثلا صوصنلا هذه يف رظنا : 4.

 )( ص يمشاهلا دمحمل ديدسلا لحلا باتك :رظنا (يصاعلا) ةخسن يف :١7.

 :١7. ص ديدسلا لحلاو «5١5-١١5:ص ةرهازلا بكاوكلا ()

 .44:ص هَّللا لهأ قرط داحتإ يف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :رظنا (4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 و ل مهريغ ةياهن ةيلذاشلا ةيادب ١ :اولاق اذلو 0( دوجولا ةدحوب ًأجافي ام

 ىنغلا قيرط هقيرطو » :يلذاشلا ةمجرت يف يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاق

 ىلع كلد نم خيشلا سيل :لوقي ناك هنأ ىتح «ميظعلا ليصوتلاو ءربكألا

 270: كتحار ىلع كلد نم خيشلا امنإ «كبعت

 : ةيفوصلا قرطلا رصخأ مهتقيرط نإ :اولاق دقتعملا اذه ببسبو

 حي 1 كح يحصب 1 ناكو ؛ : ياش ةمجرت يف يسرملا سابحل وب لا

 نأل «ةقيلخلا ىلع ةقيرطلا لهسم هنإ» : 'هنع لبقو أ!( ةثالث وأ نيموي يف هل

 لجأ نم ناك امنإ» :ةبيجع نبا لاقو «'””«اهبرقأو «قرطلا لهسأ هتقيرط

 هريغ فالخب «ةيلذاشلا قيرط اًصوصخو «مدق لوأ نم هَّللا ىلع لدي هنأل قرطلا

 ...ماكحألاب ملعلا ىلع لدي ام اهنمو «لمعلا ىلع لدي ام اهنم نإف «قرطلا نم

 «تاذلا يف ءانفلا يف هلخدن مدق لوأ انبحاص :لوقي''انخيش خيش تعمس دقلو

 ."""« هتبحص يف قدص اذإ «لمع ةدهاجم ىلإ جاتحي الو

 )١( ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلإلا :454.

 .44: ص ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلإلاو ٠١« :ص ديدسلا لحلا (0)

 .7١١:ص رارسألا ةرد و :2١70 ص ننملا فئاطل 9

 ١١. : ص ةيلعلا رخافملا (4)

 ءانقيرط نم برقأ اًقيرط فرعأ ال ' :غابدلا دحاولا دبع لاقو 2١77 : ص ةيلعلا رخافملا (5)

 غابدلا ةمجرت رظنا و .,/5 : ص هللا لهأ قرط داحتإ يف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ ' رصخأو

 :١١7. ص فاحتإ ىف

 ةيلعلا رخافملاو :١١1١-2٠١7 ص ةيهلإلا تاحوتفلا رظناو «7528:ص ةيهلالا تاحوتفلا (0)

 اونب نميلا لهأو" :لاق ١١7 :ص ىمشاهلا دمحمل ديدسلا لحلا .ىفو :4١7 ص

 قيرط اذه ىلعو ؛مدق لوأ نم نومعني مهف «مدق لوأب هيف ءانفلاو «قحلا ةيؤر ىلع مهقيرط
 هذه حرش يف ديدسلا لحلا يف يمشاهلا دمحم لاطأ دقو «'*' ةيدنيشقنلاو ةيلذاشلا

 .١5-١ا/:ةلأسملا



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :لمعلا كرتب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ولخ - 4

 : ببستلاو «لمعلا ىلع ثحت مهتقيرط نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معز

 ءاطع نبا لاقو ا بابسألا يباجحو «باجح يلو لكل ( : يلذاشلا لاق

 ببس اال يذلا ديرملا بحي ال ناكو) : يسرملا هخيش نع يردنكسلا هللا

 7( هل

 لاغتشالا عم اًضراعتم نكي مل ةيلذاشلا فوصت » :ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاقو

 سانلا دشأ نم ةقيرطلا هذه عابتأ نإ » :ةقينرد دمحم لاقو 270 ايندلا رومأب

 ال ةيلذاشلاف «ةينابهرلاب قيرطلا اذه سيل :لوقي يلذاشلاف «لمعلا ىلع اًثح

 داور ضعب لعفي ناك امك «ةدابعلا ىلإ فارصنالل «لامعألا رجه نوفرعي

 .''”« لكاوتلاو «لومخلا نم ةلاح يف نوشيعي اوناك نيذلا اياوزلا

 يف ماوعلل بيغرت الإ مالكلا اذه امف كلذ فالخ مهلوق ةقيقحو :تلق

 اذه ليلدو ءايندلا نم هوجرخأ مهنم فوصتلا نكمت اذإ ىتح مهتقيرط كولس

 : هل لوقن ال ايندلا نم ءيش هل ديرم اناتأ اذإ نحن » : يسرملا سابعلا يبأ لوق

 « هسفنب ايندلا نع جراخلا 00)

 «(ببستملاو درجتملا) نيب ليضفتلا ةلأسمب ةطبترم مهنم ىوعدلا هذهو

 اذهو ءدرجتملا ىلع ببستملا نولضفي مهنأ مهمالك نم قبس امم مهفي دقو

 نوعديو «ببستلا ىلع درجتلا نولضفي «ةيفوصلا رئاسك مه لب «لطاب مهفلا

 ) )1١:ص ننملا فئاطل 575.

 ١155. :ص ننملا فئاطل  (؟)

 5١. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا (8)

 يف يتريسم ) باتك يف يطرشيلا يلع لوق رظناو 259 :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا (4)

 ١5٠. :ص قحلا قيرط

 7١79. :ص ننملا فئاطل (0)



 « دقت و ضرع » ةيلذاشلا

 نبا ىمس دقو .مهشاعم يف مهريغ ىلع نودمتعيو «لامعألا كرتو .لكاوتلل

 ناكم ىف اًحوضو رمألا دازو ,(7(ةيلاعلا ةمهلا) : درجتلا يردنكسلا هللا ءاطع

 ةبتر يف ببستملاو درجتملا نأ مالكلا اذه نم مهفت كلعلف » :لاقف رخآ

 هب هتاقوأ لغشو .هتدابعل غرفت نم هَّللا لعجي نلو «كلذك رمألا سيلو .ةدحاو

 ىوتسا اذإ درجتملاو ببستملاف اًئقتم اهيف ناك ولو «سابسألا يف لخادلاك

 .ءىلعأ هيف وهامو «لضفأ درجتملاف هّللاب ةفرعملا ثيح نم امهماقم

 .كولسلا بادآ لصف ىف كلذ ليصفت ىتأي فوسو «'''( لمكأو

 :عامسلاب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ولخ -

 عامسلا مذ يف يسرملا هذيملتو يلذاشلا نسحلا يبأ نع صوصنلا تءاج

 قلخلا نم عامسلا» :لاقف ؟عامسلا عمست ال مل :يلذاشلل ليق :يفوصلا

 ىلاعت هلوقب ىنباجأف ءعامسلا نع يذاتسأ تلأس» :اًضيأ لاقو ك7( ءافج

 . 19[( :تافاصلا ةروس] «#َنيِلاَض رهَءاَبا اوفلأ مهنه 0( ' 7 كاس هيب سرر است رت

 «كلذب تممهف ء«عامسلا روضحل ءارقفلا ضعب ىننذأتسا » :اضيأ لاقو

 هّللا لوسر ثيدحو .ميظعلا نآرقلا هيف باتك ىنميلا هدي ىفو يذاتسأ تيأرف

 نولدعت : ئزهتسملاك لوقي وهو ءزجوم رعش اهيف قاروأ ىرسيلا هدي يفو كي
 دبع وهف اذه نم رثكأ نمف «ةيدرلا ءاوهألا يوذ مولع ىلإ ةيكزلا مولعلا نع
 .ةلفغلا لهأ بولق هب نوزمتسي «هائمو .هتاوهشل ريسأو .هاوهل قوقرم

 باستكاو «ريخلا لمع يف مهل ةدارإ الو «نايمعلاو «ةلالضلا لهأو «ناوشنلاو

 روشبو «؛؟*" : ص ممهلا ظاقيإ يف هيلع ةبيجع نبا حرشو يردنكسلل مكحلا صن رظنا 010(

 ظ .١؟8 :ةيدهلا

 1١86-2.1١5 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا ()

 .177 :ص ننملا فئاطل (9)

 يدنبشقتلا دمحأل لوصألا عماجو 237 :ص ةيفاعلاب هللا هصخ نمل ةيفاكلا ةحيصنلا (5)
 .1 7: ص



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 هللا نبلقيل ملاظلا هتني مل نئل «نايبصلا ليامت اهعامس دنع نوليامتي «نارفغلا
 7(... اًضرأ هءامسو ءءامس هيضرأ

 اهاعدا يتلا ةيصاخلا هذه نأ صوصنلا هذه يف لوقلا قيقحتو :تلق

 ةيلذاشلا ريغ دنع نهذلل ردابتملا اهرهاظ ىلع تسيل «*'”ةيلذاشلل ضعبلا

 مهنأ ىلع لدي امم ءاقلطم عامسلا مذب يلذاشلا عابتأ نم دحأ لقي مل كلذلو

 عامسلا نأ كلذ نايبو «صنلا رهاظ نم ردابتملا مهفلا ريغ رخآ اًمهف اهومهف

 :هجوأ ةثالثل مومذم مهدنع مومذملا

 : ماودلا هجو ىلع ناك اذإ مومذم عامسلا :لوألا هجولا

 نمف » :هلوق يف يلذاشلا عم قباسلا همالك يف شيشم نبا راشأ كلذ ىلإو

 ريسفت يف يسرملا سابعلا وبأ لاقو «"”«هاوهل قوقرم دبع وهف اذه نم رثكأ
 يف تلزن ١ :[47 :ةدئاملا ةروس] (تحشلل َنوُلَكَأ بِزَكلل توم وعمَس 6# : ةيآ

 همرح امم الكآ .هاوهب عامسلل اًرثؤم نامزلا اذه ءارقف نم ناك نمو «دوهيلا

 ...ماودلا هجو ىلع عامسلاب لمع ديرم لكو  :قورز دمحأ لاق و «'.”« هالوم

 ."06هل ةاجن ال كلاه رهف

 : هلهأ ريغ دنع ناك اذإ مومذم عامسلا : يناثلا هجولا

 «ضارعألاو «لاومألا ظفحل بجاو لوقعلا ظفح ١ :قورز دمحأ لاق

 نع لقنو «''"« هيلع هلقع ةبلغ ملع نم قح يف قافتاب عامسلا عنمب ليق مث نمف

 )١( :ص رارسألاةرد  2١77ص يدنبشقنلا دمحأل لوصألا عماجو : 47.

 ) )0:ص يدنبشقنلا دمحأل لوصألا عماج :رظنا 47.

 ١77. :ص رارسألاةرد (9)

 .ل١ :ص قورزل فوصتلا دعاوق رظناو «87١؟ : ص ننملا فئاطل (4)

 .١١؟ :ص فوصتلا دعاوق )2:

 ١. :ص فوصتلا دعاوق (71)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هن

 رضح اذإف «هيقف خياشملا ضعب بحصي ناك » :هلوق يمرضحلا سابعلا يبأ

 .فياحصأ دادع يف هنوك عم ءهروضحب حمسي الو .هفرص عامسلا سلجم

 ."'"6 ةفرعم هل نمل نكلو «قيرط هيف عامسلا نإ :لاقو

 : دسافم ىلع لمتشا اذإ مومذم عامسلا :ثلاثلا هجولا

 ذإ ,داسفلا نم هيف امل .هكرت نامزلا اذه يف باوصلاو ١ : قورز دمحأ لاق

 وهف هجوألا هذه نم عامسلا ىلخ اذإ امأ «''”«اوهلو ءاّبعل مهنيد اوذختا هلهأ

 ناك اذإو :  ةبيجع نبا لاق «"'”ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ دنع هيف بغرم ءحودمم

 ىلإ كرحي ناك اذإ و ءاقح ناك هللا ةرضح ىلإ كرحيو هللا ركذل جيهي ءانغلا

 ناكرأ نم نكر ةيفوصلا دنع عامسلا نأ لصاحلاو ءالطاب ناك يناسفنلا ىوهلا

 ناكف «يديزوبلا انخيش عم اعامس ترضح دقو » :اًضيأ لاقو 40( ةقيرطلا

 رارسأ نم لاخ لهاج دماج الإ عامسلا ركني الو ...الامشو اًئيمي ليامتي
 .006 ةقيقحلا

 تلوصألاو .«ىقيسوملاو «نفلل يقشعت ناكو ١ :ةيطرشيلا ةمطاف تلاقو

 ةنقوم انأو كلذ لعفأ تنكو ...موثلك مأ توصب ةبجعم تنكو ءاريبك ةليمجلا

 نأ يمالساإلا خيراتلا يف يور دقو ...ينيد رومأب يكسمت عم ضراعتي ال هنأ

 ءانغلا ىلإ هتيب ىلإ دوعي امدنع تايسمألا ضعب يف عمتسي ناك كك يبنلا

 )١( :ص فوصتلا دعاوق ١".

 .5 :ص ةيفاعلاب هَّللا هصخ نمل ةيفاكلا ةحيصنلا (؟)
 1١51-١١١ : ص (قحلا قيرط يف يتريسم) اهباتك يف ةيلذاشلا ةيطرشيلا ةمطاف تدمع ()

 .عامسلا هيف تنسحتساو ةيفوصلا انتداس دنع دجولاو عامسلا :يف رشع ثلاثلا ثحبملا

 1١57-١975. :ص فوصتلا نع قئاقح هباتك ىف ةيلذاشلا ىسيع رداقلا دبعو

 ١ ."5؟ 7/4 :ديدملا رحبلا (84)

 5١. :ص فوصتلا قئاقح ىلإ فوشتلا جارعم .(5)



 هنا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 برطيو «عامسلا ىلإ سنأي ناك امك «تقولا كلذ يف ةفورعملا ىقيسوملاو
 230 ل

 مذ يف ةيفاك اهنأ يف ةقباسلا يلذاشلا صوصنب ضعبلا كسمتي دقو :تلق

 مذ لمح نكمي هنأ :باوجلاو «هعابتأ نم هريغ لوقب ال هلوقب ةربعلاو «عامسلا

 امأو «فوصتلا يف هتبترم تلمك نم قح ىف عامسلل يسرملا هذيملتو يلذاشلا

 ةصخرو ءاود وه امنإ عامسلا » : ةبيجع نبا لاق .ءبولطم هقح يف وهف ئدتبملا

 تيأر اذإف ءءاودلا نع ىنغتسا ءافشلا لصح اذإف «مهلاحل ةيوقت «ءافعضلل

 ."'”« ةلاطبلا نم ةيقب هيف نأ ملعاف ماودلا ىلع هيلإ ليميو «عامسلا بحي ريقفلا

 ,عامسلا حدم يف ةيفوصلا قرطلا يقابك ةيلذاشلا نأ مالكلا اذه نم نيبتف

 باتكلل ةفلاخملا «ةيعدبلا ةيعرشلا تافلاخملا نم هيف ام عم «هيف بيغرتلاو

 دنع ركذلا نع مالكلا يف ثحب ةدايز هل يتأب فوسو «ةمألا فلسو «ةنسلاو

 .ةيلذاشلا

 :سانلا نم لاؤسلاب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ولخ -5

 اهعابتأ ثحتو «'"'ةلأسملا مرحت مهتقيرط نأ ةيلذاشلا قيرطلا عابتأ معز

 .لمعلاو «بابسألا باب قرط ىلع

 نوكت نأ تدرأ نإ» :يسرملا هذيملتل يلذاشلا نسحلا يبأ لوق نودرويو

 ىلع تثكمف » :يسرملا سابعلا وبأ لاق «؛ اًئيش دحأ نم لأست الف يباحصأ نم

 ءائيش دحأ نم لبقت الف يباحصأ نم نوكت نأ تدرأ نإ :يل لاق مث «ةنس كلذ

 ام طقتلأ ةيردنكسالا رحب لحاس ىلإ جرخأ يلع تقولا دتشا اذإ ناكف :لاق

 )٠١( :ص قحلا قيرط يف يتريسم 5١1-1٠١,

  2١ةسراممو يعوك فوصتلا :رظناو لك : ص ةيهلإلا تاحوتملا : 7/7 1١7.

 )*( ل" ءالا :ص ىلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةيلذاشلا ةسردملا :رظنا



 ءدقنو ضرع , ةيلذاشلا
 ."'"«بكارملا نم عفري نيح حمقلا نم لحاسلاب رحبلا هيمري

 نع هوجولل ةنايص بابسألا يف نإ» :يردنكسلا هللا ءاطع نبا لاقو

 امف «قلخلا نم بلطلاب لذت نأ ناميإلا ةجهبل اًظفحو «لاؤسلاب لاذتبالا
 ."70 كيلع قولخمل هيف ةنم الف بابسألا نم كيطعي

 اهيلع مهعابتأ اوثحو «يلذاشلا عابتأ اهب مزتلا ول صوصنلا هذهو :تلق
 عابتأ نأ الإ .ىرخألا قرطلا عابتأ نم مهريغ نع مهزيمت ةنسح ةلصخ تناكل

 هذه تقيس امنإ :يلي امب .نيبتي كلذ رسو «ءصوصنلا كلت اوفلاخ ةقيرطلا

 «لاؤسلا كرتب رمأ ءاوس «يبرملا خيشلا ةعاط وهو الأ ءرخآ دصقمل صوصنلا

 وه هيلع ضارتعالا مدعو خيشلا ةعاط نودعي مهنأل «لاؤسلا لعفب رمأ مأ

 يف يسرملا هذيملت يلذاشلا نسحلا وبأ ىهن امل انهو ءديرملا قدص سايقم

 نم دارملا ناك ؛ اًئيش دحأ نم لأست الف يباحصأ نم نوكت نأ تدرأ نإ » :هلوق

 كلذ حضويو «ىهنلا اذه ةيهام نع رظنلا ضغب خيشلا يهن مازتلا وه يهنلا اذه

 نم لبقت الف يباحصأ نم نوكت نأ تدرأ نإ » :هلوق وهو يهن نم هدعب ءاج ام

 فلاخم يهن وه لب «حيحصب سيل هنم ريخألا ىهنلا اذهو «« اًئيش دحأ

 لوسر ناك » :لوقي رمع تعمس :لاق اهو رمع نبا نعف «ةيعرشلا صوصنلل

 كءاج اذإ هذخ » :لاقف لاق «ينم هيلإ رقفأ هطعأ لوقأف ءاطعلا ينيطعي كي هللا

 .هلك تئش نإف «هلومتف هذخف لئاس الو فرشم ريغ تنأو ءيش لاملا اذه نم

 لجألف "هللا دبع نب ملاس لاق «« كسفن هعبتت الف الامو ءهب قدصت تئش نإو

 ١١6« 58 ١. :ص رظناو غ١ ١ ؟ : ص ننملا فئاطل 22320(

 . ١67 : ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا 000

 اهقفو املع نيعباتلا ةمئأ نم . هيقملا ىندملا «باطخلا نب رمع نب هَّللا دبع نب ملاس :وه ةرفإ

 : رظنا .(ه57١١) ةنس يفوت ؛ ثيدحلل نيرثكملا تاقثلا ةاورلا نمو . ىقتو ةدابعو اعروو

 .258 /7:بيذهتلا بيذهت



 لق ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .20( هيطعأ اًئيش دري الو ائيش ادحأ لأسي ال هللا دبع ناك كلذ

 مذ يلذاشلا مالك نم اومهفي مل ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نأ ىلع لدي اممو

 ةلصوملا قرطلا مظعأ نم اهنأو «ةلأسملا حدم يف مهنع درو ام وه .ةلأسملا

 ةلاسرلا (ةيدهلا روشب) هباتك يف يواقردلا يبرعلا دقع :سوفنلا بيذهتل

 لاقو «(موقلا قيرطو ءامهتقيقحو «ةعقرملاو «لاؤسلا بدأ) يف ةسماخلا

 "”(موقلا قيرط نم امهالك ةعقرملاو لاؤسلاف » :اهيف

 ىلإ هيقر ببسو «هزعو «ناسنالا فرش يه ةيدوبعلا ١ : ةبيجع نبا لاقو

 ةيدوبعلاب رهاظلا ققحتي ام ردقبف ءاهلك تاحوتفلا حاتفم يهو «لامكلا لامك

 رهظي «رهاظلا يف لذلا ققحت ىلإ اهعجرمو «ةقيقحلا راونأ نطابلا ىلع قرشي
 «بارتلا ىلع سولجلاو «سأرلا ةيرعتو ءافحلاب يشملاك :نارقألا نيب كلذ

 وهف «قاوسلا يف لاؤسلا هلك كلذ عمجيو «سفنلا ىلع لقثي امم كلذ ريغو

 ."7(عمط ريغلو «نذإب ناك نإ «ةدحاو ةرم سفنلا ىلع زهجي

 ينرمأ مث :لاقف «سانلا لاؤس يف هتقيرط ةبيجع نبا فصو دقو

 يدي تددم ...ةعمج موي ناك اذإ ىتح ...دجاسملاو تيناوحلا يف '؟”لاؤسلاب

 تلعف مث «سانلا ىلإ يدي تددمو «بابلا ىلإ تمق مث ...لاؤسلل ا” هعم

 ناكف «قاوسألاو «تيناوحلا ىلإ قلطنا مث ءاهلك (ناوطت) عماوج يف كلذ

 هلاق يذلا نأ أطوملا يف كلام ةياور يفو ,١؟65؟:ح ملسمو :21١4177 ح يراخبلا هأور )000

 ريغ نم ءيش ينيتأي الو ءاًئيش اًدحأ لأسأ ال هديب يسفن يذلاو امأ رمع لاقف ' : جنز رمع

 .54١181:ح كلام مامالا أطوم ؛ هتذخأ الإ ةلأسم

 51 : ص ةيدهلا روشب : رظنا 68

 .مالسلا دبع يدلاخلا ينارمعلا

 .يديزوبلا دمحم هخيش وه رمآلا (84)

 .ذنحسملا دنع ءارقفلا نم لأسي نم عم يأ 0(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 203:4

 ."'"( رصعلا ةالص دعب موي لك كلذ يدرو

 ةيعرشلا صوصنلا نوفلاخي لاؤسلا ىلع ثحلاو ريرقتلا اذهب مهف :تلق

 هذه ىلع درلا يتأي فوسو «''”اهميرحتو «ةلأسملا نم بيهرتلا يف تءاج يتلا

 .ةدهاجملا تاقيبطت ركذ دنع ةعدبلا

 لب «ديدج جهنمو ميدق جهنم :م هل نكي مل يلذاشلا نسحلا ابأ نأ نيبتب ب اذهبو

 ةيفوصلا دعاوقلاو ةقاشلا تادهاجملا لذب نم فوصتلا جهنم ىلع رئاس وه

 نم ةيفوصلا ضعب ولخ يف ىقيقحلا ببسلا نأو «سفنلا ةدهاجم يف ةفورعملا

 لصو اذإ يفوصلا نأ ىرت ةيلذاشلا نإف ءاهيلإ لصو يتلا هتجرد وه دعاوقلا اذه

 .ةدهاشمو ةدهاجم عمتجت اال ذإ «؛ةدهاجملا نع ىنغتسا ةدحولا ةديقع ىلإ

 : ةدهاجملا كرت يف وه بوذجملاو كلاسلا ةياهنف

 نع فكلا بجو تنأمطاو تبذعت اذإ سفنلا نإف » :ةبيجع نبا لاق

 عطاوقلا رئاس اذكو .هثدحت اميف اهقيدصتو ءاهب روربلا بجوو ءاهتدهاجم

 ليقو «هدوهشب الاغتشاو هَّللا يف ةبيغ اهيلإ تافتلالا مدعو ءاهنع ةبيغلا بجت

 اهب اورفظ نإف «مهسوفنب رفظلا :لاق ؟نيبلاطلا ريس يهتني ىتم : مهضعبل

 الف ةدهاشملا تققحت تققحت اذإف «ةدهاشملا عم ةدهاجملا عمتجت ال :اضيأو ءاولصو

 ."7( ةدهاجم

 ءالوأ ةدهاجملا نوكت امنإو .ةدهاشمو ةدهاجم عمتجي ال٠ :اًضيأ لاقو

 الإ يقب امو «رهاظلا يف حراوجلا تدكر نطابلا يف ةدهاشملا تلصح اذإف

 *(ةرضحلا عم بدألاو «ةرظن وأ ةركف

 )١( :ص ةسرهفلا 6©0.

 .19/7؟ :يرذنملل بيهرتلاو بيغرتلا :رظنا ()

 5٠٠-85٠١. 7/06 :ديدملا رحبلا («)

 .1758/5 :ديدملا رحبلا :رظناو ٠١5. :ص ممهلا ظاقيإ (:4)



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .سفنلا ةدهاجم تاقيبطت :ثلاثلا ثحيملا

 سفنلا ىلع ةدهاجملا تاقيبطت ركذ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش متها

 .دحاو صن يف ةلثمألا نم ةعومجم ركذ وأ ء«دحاو لاثم ركذب امإ «ةيناسنإلا

 موزلو «ركذلا ةرثك : كبلق ءالج ىلع كنيعت ةعبرأ » : هللا ءاطع نبا لوق يف امك

 :ةبيجع نبا لوقو «''برشملاو معطملا ةلقو «ةولخلاو «تمصلا

 ماقمب اوققحت ىتح «رقفلا ةرارم اولمحتو «ايندلا كرت يف الوأ اودهاجف )

 ساسأ وهو «لومخلاب اوققحتف «ةسائرلاو هاجلا كرت يف اودهاج مث «لكوتلا

 ءاهيلع لقثي ام لك اهولمحف .سفنلا ةفلاخم يف اودهاج مث «صالخالا

 الاوحأو الاوهأ كلذ يف اوبكتراو ءاهيلع فخيو هاوهت ام لك نم اهوجرخأو

 ."' 6 تاتوم مهسوفن تتام ىتح ءاَباَعِص
 ,ةماع ميساقت تحت جردنت نأ نكميو ءاّدج ةريثك ةدهاجملا تاقيبطتو

 هذهو ءدحاو اهادؤم نكل «ميساقتلا هذه عونت «ءثحبلا لالخ نم يل نيبت دقو

 : يه ميساقتلا

 تادهاجم ىلإ تادهاجملا ميسقتل ةبسنلاب تاقيبطتلا عونت :لوألا ميسقتلا

 ."7ةنطاب تادهاجمو ةرهاظ

 ةدهاجم ىلإ تادهاجملا ميسقتل ةبسنلاب تاقيبطتلا عونت : يناثلا ميسقتلا

 .'*7تلخلاب ةقلعتم ةدهاجم وأ سفنلاب ةقلعتم ةدهاجم وأ ندبلاب ةقلعتم

 تادهاجم ىلإ تادهاجملا ميسقتل ةبسنلاب تاقيبطتلا عونت : ثلاثلا ميسقتلا

 .7"”؟15 7/5 :ديدملا رحيلا (؟)

 ٠,٠١ : ص ةيهلإلا تاحوتفلاو « 5 : ص ممهلا ظاقيإ يف ةبيجع نبا ميسقتلا اذه كلس 00

 .5""7 :ص ةيهلالا تاحوتفلا هباتك ىف ةبيجع نبا ميسقتلا اذه كلس ()



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا هكا

 .''"قلخلا نم ئربتلاب ةقلعتم تادهاجمو «سفنلا ظوظح نم ئربتلاب ةقلعتم

 راتخأ فوسو «ضعبلا اهضعب نم ةبيرقو .دحاو اهادؤم ميساقتلا هذه لكو

 : لوألا ميسقتلا اهنم

 ةرهاظ تادهاجم ىلإ تادهاجملا ميسقتل ةبسنلاب تاقيبطتلا عونت :اًلوأ

 .ةنطاب تادهاجمو

 قرخ ىلإ ةدئاع سفنلا ةدهاجم يف ةيلذاشلا اهتكلس ىتلا تاقيبطتلا عيمج

 بعص ىتح هعم ترمتساو «هتفلأو «سفنلا هتدوعت ام لك » :ىهو «دئاوعلا

 قرخت مل تنأو دئاوعلا كل قرخت فيك » : هللا ءاطع نبا لاق «' 7( هنع اهجورخ

 : نيمسق ىلع يهو ١ :همالك حرش يف ةبيجع نبا لاق «"'« دئاوعلا كسفن نم

 .ةيونعم ةنطاب دئاوعو «ةيسح ةرهاظ دئاوع
 ةطلخو «سابللاو «مونلاو .برشلاو «لكألا ةرثك :ةيسحلا دئاوعلا لاثمف

 .باتعلاو «ةمصاخملاو «مالكلا ةرثكو «بابسألا يف لوخدلاو «سانلا

 .كلذ ريغو «ةيمسرلا مولعلا وأ «ةيسحلا ةدابعلا يف قارغتسالاو
 .ةيصوصخلا بلطو «ةسايرلاو «هاجلا بح :ةيونعملا دئاوعلا لاثمو

 يف عمطلاو «ءايرلاو .بجعلاو ءربكلاو ,دسحلاكو «حدملاو ءايندلا بحو

 امم كلذ ريغو .ةوسقلاو .ةظاظفلاو «قزرلا مهو «رقفلا فوخو .قلخلا

0 
 )ش مدقت

 تادهاجمو رهاظلل تادهاجم لمشت ةلثمألا هذه نإف ظحالم وه امكو

 ١ : مكحلا ىلع قورز حرشو «40ا/ « 73717 ايلا يف ميسقتلا اذه رظناو )01(

 ,.175 05 مو

 .117 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 . 67 :ص يبونرشلل ةيئاطعلا مكحلا حرش رف

 .141 :ص ممهلا ظاقيإ (5)



 ينكلو ءامهل لماش حلطصم سفنلا ةدهاجم حلطصم نأ نيبي ام وهو «نطابلل

 ةدهاجم باب صخت ةلثمأ ىلإ ةلثمألا هذه ميسقت ثحبلا اذه يف كلسأ فوس

 ةضاير باب صخت ةلثمأو ءانه هركذأس ام وهو «ةرهاظلا ةلثمألا يهو سفنلا

 اذهو «(سفنلا ةضاير) لصف يف اهلعجأ فوسو «ةنطابلا ةلثمألا يهو سفنلا

 .(سفنلا ةضاير) لصف يف يتأيس امك ةيلذاشلا ضعب هكلس كلسم

 :سفنلا ةدهاجم تاقيبطت ىلع ةلثمأ :اًدناث

 :ةيورخألاو ةيويندلا سفنلا ظوظح عيمج كرت ١-
 «ةرخآلاو ايندلا ميعن نم هب ذذلتتو سفنلا هيهتشت ام لك :وه سفنلا ظح

 اودرفأ دقو ءاّدج ةريثك سفنلا ظوظحو «ىلاعت هّللا هلحأ ام انه هب دوصقملاو

 سفنلا ههركت امم هدض ىلع ثحلاو «هنم ريفنتلا ىلع اوصن مالكب ظح لك

 فوسو «مومعلا هجو ىلع ظحلا نم ريفنتلا ىلع انه مالكلا نكلو ءاهيلع لقثيو
 .اًبيرق ظوظحلا عاونأ ركذ يتأي

 ىتح ةيورخألاو ةيويندلا ظوظحلا عيمج دبعلا كرتي نأ ةيلذاشلا ةديقعو

 ايندلل حلصي مل نم » :مهضعب لوق ةبيجع نبا لقن ؛مهمعزب هَّلل اًصلاخ نوكي
 لعج صالخإلا بتارم نع ةبيجع نبا ملكت املو «''"«انل حاصي ةرخآلل الو
 : تاجرد ثالث ىلع صالخالاو » :لاقف «ظوظحلا عيمج جارخإ ةجرد اهالعأ

 :صاوخلا صاوخ صالخإو...صاوخلا صاوخو «صاوخلاو «ماوعلا ةجرد

 ل ةيلكلاب ظوظحلا جارخإ

 بصن هتانكسو هتاك رح يف ادبع هللا مركأ اذإ 7 :يلذاشلا نسحلا وبأ لاقو

 ظوظحلاو «هتيدوبع يف بلقتي هلعجو .هسفن ظوظح هنع رتسو ؛هلل ةيدوبعلا هل

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 188.
 ص ممهلا ظاقيإ مه .: ٠ 6



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 ناهأ اذإو ءاهنع لزعم يف هنأك اهيلإ تفتلي الو «هل ردق ام يرج عم ةروتسم هنع
 وهف هتيدوبع هلع رتسو «هسفن ظوظح هل بصن هتانكسو هتاكرح ىف ادبع هللا

 نم اهنم ءيش هيلع يرجي ناك نإو «لزعمب هللا ةيدوبعو هتاوهش يف بلقتي
 ْ .©76 هاظلا

 ءاهدراوم نع اهلزع :ثالثب الإ نوكي ال سفنلا توم » :قورز لاقو

 مث «ىوه ريغ نم ملعلا قفاوت ةين قيقحتب الإ نكسي الو كرحتي ال ثيحب

 لامعألاو مولعلاو عابطلاو ماسجألا ملاع يف هب ذتلت ام لك نع ضارعإلا

 نم وأ كلذ نم هيلإ ليمت ام ناسنإلا كرت مث .قئاقحلاو ينابملاو يناعملاو
: )»0 
 . (هريع

 :قلخلا نم ٌؤربتلا -؟

 : نيينعم دحأ ىلع ىتأي نوكلاو قلخلا

 وأ اًبيس قلخلاو نوكلل تبثي ال نأ ىف هسفن دهاجي نأ :لوألا ىنعملا

 : اًريبدت

 يف ءيش لك نع رايتخالاو ريبدتلا اوطقسي نأ ىنعملا اذه يف مهلوق ةياهنو

 مالكلا نأ الإ ءردقلا ثحبم ىف هلك كلذ نايب قبس دقو «نطابلا يف نوروبجم

 صوصنلا تدرو كلذلو «ةديقعلا هْذهْل لوصولل سئفنلا ةدهاجم ىلع انه

 : نوكلا نم ٌئربتلا يف مهنع ةريثكلا

 7« هتآرم ىف ةعبطنم ناوكألا روص بلق قرشي فيك » : هللا ءاطع نبا لاق

 5١5. :ص ةيهلالا تاحوتفلا ()

 .57 : ص ممهلا ظاقيإ .507 : ص ةيهلإلا تاحوتفلا :رظناو 15٠. :ص ةيهلإلا تاحوتفلا (؟)
 .5 : ص قورزل ةيئاطعلا مكحلا حرش 00



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابا
 اًربدمو العاف ناوكألا يف [هللا يأ] هدهش نمف ١ :همالكل اًحراش قورز لاق

 يذلا وه قحلا نأو «ةملظ هلك نوكلا دهش نمو ...هتآرم يف عبطنت ملف اهيسن

 .''7( درجم ديحوت هيف دّرْفم بلقب ريصب هنأل «هتايلجت باوبأ هل تحتف دقف هرانأ

 نأ ىرت نأ الإ قئالخلا نم ذخألا ىلإ كدي ندمت ال ١ : هَّللا ءاطع نبا لاقو

 نبا برضيو «''”« ملعلا كقفاو ام ذخف كلذك تنك اذإف ءكالوم مهيف يطعملا

 هفصو اذه نم بلطي مهضعب ناكو » :لوقيف ةيفوصلا دحأ نع كلذ لاثم ةبيجع

 ىطعأ ىتح ءاًئيش دحأ نم عمسي الف ؛كل ال ذخ :لوقيو ءاطعلا ريقفلل يطعيف

 ."76 كنم ال ضبقأ :لاقف «كل ال ذخ :لاقو ءءارقفلا ضعبل

 : قلخلا امأ اهتميق طقسي نأ يف هسفن دهاجي نأ : يناثلا ىنعملا

 هل يذلاو ءعضوم لك يف هركذ نم نورثكي يذلا دوصقملا وه ىنعملا اذهو

 مامأ ةريقح ةليلذ هسفن ديرملا جرخي نأ نوديري مهف «ةدهاجملاب ةريبك ةلص

 هردق طاقسال عاطتسا ام هدهج لذاب وه لب «مهيلإ تفتلي الو .«قلخلا نيعأ

 رهاوظلا نييزتف » :ةبيجع نبا لاق ءرهاظلا بيرخت كلذ نومسيو «مهمامأ

 رهاظلا يف برخت ام ردقبف «نطاوبلا نيزي رهاوظلا بيرختو «نطاوبلا برخي
 ."*”« نطابلا يف اًبارخ نوكي رهاظلا يف رمعت ام ردقبو «نطابلا يف ةرامع نوكي

 ةمق وه مهمامأ اهطقسي امب مايقلاو .«قلخلا ةفلاخم دمعت اولعجو

 ىتح صالخألا ققحتي ال :نيفراعلا ضعب لاقو » : ةبيجع نبا لاق .صالخإإلا
 تطقس املك :رخآ لاق كلذلو «هنيع :رم سانلا طقسيو «سانلا نيع نم طقسي

 نم تطقس قلخلا نيع يف تمظع املك و «قحلا نيع يف تمظع قلخلا نيع نم

 )١( :ص قورزل ةيئاطعلا مكحلا حرش 04.

 5١. -55 :ص قورزل ةيئاطعلا مكحلا حرش ؟(؟)

 5١19/١. :ديدملا رحبلا (9)
 .؟15 :ص ممهلا ظاقيإ «5)



 «دقنو ضرع » ةيلزاشلا هللا

 دبعلا مادام :لوقي اًنخيش تعمسو ؛«مهتبقارمو مهتظحالم عم ينعي «قحلا نيع

 ."'"( اًدبأ هصالخإ ققحتي ال مهباهيو سانلا بقاري

 : قلخلا مامأ سفنلا لالذإ يف مهنع ةدراولا صوصنلا ضعب هذهو

 مل امم تبن امف «لومخلا ضرأ يف كدوجو نفدا » : هللا ءاطع نبا لاق

 دجسمب اًموي تسلج ينإ» :يواقردلا يبرعلا لاقو "76 هجاتن متي ال نفدي

 نع ''”يتيشاش يعزن مث «ةعمجلا موي مويلا ناكو «لوألا فصلاب سلدنألا

 يتلاح نكت مل ذإ «ةهج لك نم يلإ نورظني سانلاو ءاّنايرع هتكرتو «يسأر

 ذإ كتفرعم اهب تلصح :اهل تلقف » :لاقف هسفن بطاخ مث ,(« كلذك مهدنع

 الإ كعم تنك ال هللا و «نآلا اهتفرع دقو .كتروص فرعأ الو ؛كفرعأ ال تنك

 ةريثك ةيبهو مولع ذئنيح ىلع تدروف ...كدنع ةهوركملا لاحلا اذه ىلع
 .(7( رحبلا جاومأك

 امب مهمامأ روهظلاو «قلخلا ةاداعم ىلع نوصرحي مهدجت كلذلو :تلق

 املكف «ةيالولا لامك مهدنع ينعي كلذو .هلهأ نمو هنم نوبضغيو هنوركنتسي

 : شيشم نبا لاق «ةيالولا مات اّيلو ناك املك قلخلا نيعأ يف اًضوغبم يلولا ناك

 ينإو مهللا «كلذب كنم اوضرف «كقلخ مهل رخست نأ كولأس اًموق نإ مهللا »

 نبا لاقو ؛'””(كيلإ الإ أجلم يل نوكي ال ىتح ٌىلع قلخلا جاجوعا كلأسأ

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 50.
 .75 :ص يبونرشلل مكحلا حرش (9)

 يهو «رفصأ وأ رضخأ وأ رمحأ لبحلا ةئيه ىلع يريرح جيسن اهولعي فعسلا نم ةعبق :يه (*)

 ةيدهلا روشبو «برغملا لامش مجعم رظنا .رهنلا ءارو ام دالب نم دلب « شاش ىلإ ةبوسنم

 .195 :ص

 ممهلا ظاقيإ يف هسفن لالذإ يف ةبيجع نبا ةقيرط رظناو .197 -1947 :ص ةيدهلا روشب (4)

 .07 :ص

 .١؟؟ :ص ننملا فئاطل (6)



 للا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 راكنإ نم دب الف هنامز لهأ اهداتعا يتلا دئاوعلا قرخب ىتأ نم لكف » : ةبيجع

 .هئايلوأب هَّللا نم ريبك فطل ةماعلا نع ءايلوألا باجتحاو ...ةيضام ةنس ؛هيلع

 ةنتف نيكمتلا لبق يلولا ىلع سانلا لابقإ نإف «هئابحأ رارسأب هنم ميظع ءانتعاو
 ,2176 ةريبك

 :ايثدلا كرت -9

 كرت وه دهزلا نأب اوعداو ءاّريبك افارحنا دهزلا موهفم يف ةيلذاشلا تفرحنا .

 ءايندلا هذه يف اًيئاهن لمعلا كرتب كلذو ءاهنع بورهلاو «ةيلكلاب ايندلا

 : يسرملا سابعلا وبأ لاق :ِهَّللا هحابأ يتلا اهعاتمو اهذالم نع فارصنالاو
 : هَّللا ءاطع نبا لاقو 76 هيرل هترخآو «هترخآل هايند نأل «هل ايند ال فراعلا »

 هتمه فرصي نأ يرحف ةرذق ةفيج اهدهشف ايندلا ةقيقح نع هل فشك نمف»
 09 اهنع

 قلخلل ايندلا كرت :ةعبرأ هّللاب ىنغتسملا ريقفلا ةمالع » : لمجلا ىلع لاقو

 ةنبا اهلك ايندلا ١ :صاوخلا يلع لاقو «**”2... رارطضالا دعب مهنع لضف ام الإ

 لب «هتنب لجأل هيلإ ددرتي سيلبإ ريصيو ءهل اهجوز اهبحأ نم لكو «سيلبإل
 نإف ءراهصألا ةداع ىلع اهب لخدي مل ولو هتنبا بطخ نم ىلإ ددرتي ناطيشلا

 مهصوصنو 6006 هب بطخت الو «هرهاصت الف كلذ نم ظفحلا ىخأ اي تدرأ

 .''"اهلك اهركذل ماقملا عسي ال اًدج ةريثك كلذ يف

 ."؟6 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا )١(
 1١. : ص نئملا فئاطل :رظناو 25١9 :ص ننملا فئاطل 0

 .150 :ص ننملا فئاطل )0( 

 ١5757. :ص تسرهفلا (8)

 ١6. :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (5)

 21 : ص ممهلا ظاقيإو ءك”ا/ 20لك١٠٠7 كام 4ع قة 4١ :ص ةيدهلا روشب :رظنا (5)

 < فاحتإو 2505205451 ملا“ : ص مكحلا ىلع قورز حرشو قا لم لكاأت ضم



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 :رقفلا موزل -4
 اهيلع اونثأ دقو «هليصحتل يعسلاو رقفلا موزل ةيفوصلا دهاجملا لوصأ نم

 : يلذاشلا خيش خيش بيعش نيدم وبأ لاق «تاياكحلاو صصقلا اهيف اوورو

 ارمألاو تاداسلاو نيطالسلا مه ءارقفلا ةبحص الإ شيعلا ةذل ام

 ؛قئالخلا نع درجتملا :وه ريقفلا ١ :كلذ حرش يف هللا ءاطع نبا لاقو

 نع ضرعأ دقو «ىلاعت هللا الإ دصقم الو ةلبق هل قبي مل «قئاوعلا نع ضرعملا
 2 هاوس ءيش لك

 نم بلقلا ةنايصو ءايندلا نم ديلا ضقن وه :رقفلا ١ :ةبيجع نبا لاقو

 ناميظع ناباب رقفلاو لذلاف ١ : هلضف يف ةبيجع نبا لاقو ؛''”« ىوكشلا راهظإ
 دارملاو » :رقفلاب دارملا نيب مث ؛« هترضح ىلإ لوصولاو هللا ىلع لوخدلل
 يف هتقيرط نيب مث «« هب لغشلا نم بلقلا ولخو «ديلا نم لاملا جارخإ :رقفلاب
 املف ...ايندلا نم ءيشب اًسبلتم موقلا قيرط يف لخدأ نأ لبق تنك دقو » :رقفلا

 رزعا هير
 *- ومتْنج دقلو## :ىلاعت لاق امك تيقبو .هلك كلذ بهذ قيرطلا ىف تلخد

 مل

 دن [3 : ماعنألا ةروس] 6 ادار

 :تمصلا موزل -

 :هَّللا ءاطع نبا لاق :تمصلا موزل ةيفوصلا ةدهاجملا تايساسأ نم

 ...رورسلا كرمغيو «حرفلا راونأ كل قرشت تمصلا ةمزالمب نعتساو)

 :ناعون وهو «هسارغ متو «هناينب عفترا همزال نم ةقيرطلا لهأ دنع تمصلاو

 :ديدملا رحبلاو 275١ :ص ةينابرلا تاحوتفلاو «7-05 :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ -

#/71". 

 ) )1١:ص قيفوتلا ناونع 5.

 4٠. :ص فوشتلا جارعم (؟)

 ١79. : ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ : يف رقفلا ةلزنم ميظع رظناو 257 : ص تسرهفلا ()



 لاقو ,'7( قيرطلا ىف هنم دب ال امهالكو «نانجلاب تمصو «ناسللاب تمص

 «تمصلا موزلو .ركذلا ةرثك : كبلق ءعالوس ىلع كنيعت ةعبرأ ) : اضيأ

 1 . ةرلخلاو

 نم هّللا ىلع بلقلا عمجل برقأ ءيش الف» :يواقردلا يبرعلا لاقو

 ناكو «"”«يبلق لمع ركفلاو «ركفلا جتني تمصلا ذإ ...عوجلاو تمصلا

 تنك ينإف ١ :لاق مهل اًمزال اًدرو هولعجي نأب هيديرم رمأي يواقردلا يبرعلا

 ام ةلمج نمو «هيلع مهضحنو «تمصلا يف ناوخإلا عم ملكتن . .موي تاذ

 47( اهتداسو اهتاراتخم نمو .مكداروأ تادكؤم تمصلا اولعجا :مهل تلق

 :عوجلا موزل -"
 قبس لقو .عوجلا موزلو برشلاو لكألا كرت ةيلذاشلا ةدهاجملا لوصأ نم

 ثحب دنع اهل فان نيب امو ةدهاجملا هذهل تبثم نيب ام مهلاوقأ براضت ثحب

 . (ىلذاشلا دنع ديدجلاو ميدقلا جهنملا نيب سفنلا ةدهاجم دعاوق) ةلأسم

 دك ون يتلا صوصنلا ضعب هذهو .عوجلا حدم وه مهبيهذم ةقيقح نأ تنليبو

 : كانه هركذ قبسي د مل امم كلذ

 هيلإ ليمتو «سفنلا هقشعت ام لك ىوهلا ةقيقح : ةييجع نبا لاق
 «سبالملاو «براشملاو :لكاملا يف كلذ يرجيو .ةلجاعلا ظوظحلا

 ىتح .هلك كلذ كرت يف هسفن دبعلا دهاجيلف ؛ ةلزنملا عفرو .هاجلاو ,حكانملاو

 (*”( هللا ىلإ برقي ةعاط وه ام الإ بحت ال

 .1 :ص قيرطلا بادآ يف قيفوتلا ناونع (1)

 .54"7 :ص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات (0)

 7”١١7. :ص ةيدهلا روشب 9(0)

 ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ .150 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا :رظناو ١17١. : ص ةيدهلا روشب (4)

 ١ ١. : ص

 5١7, /ه :ديدملا رحبلا (0)
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 داز ام نأ قيرطلا رابك نم ءالضفلا دنع ررقت دقو ١ :ينانبلا هللا حتف لاقو

 هلل اينو راص مظعألا نكرلا اذه ناسنإلا ديش اذإف ...ةوهش وهف ةزبخلا ىلع

 ام عابي ناك ول عوجلا نأ كبسحو ...هركذ بهاوم نم هّللا هحنمي امل بهأتو

 ."'7( هاوس اورتشي نأ ةرخآلا لهأل ناك

 :لاؤسلا موزل -/

 لوصأ نم دجاسملا باوبأ مامأو «قاوسألاو تاقرطلا يف لاؤسلا ةلوازم

 براضت ثحب قبس دقو «ةيالولا بابسأ ىوقأ نمو «ةيلذاشلا ةدهاجملا

 دعاوق) ةلأسم ثحب دنع اهل فان نيب امو «ةدهاجملا هذهل تبثم نيب ام مهلاوقأ

 ةقيقح نأ تنيبو «(يلذاشلا دنع ديدجلاو ميدقلا جهنملا نيب سفنلا ةدهاجم

 قبسي مل امم كلذ دكؤت يتلا صوصنلا ضعب هذهو «لوستلا حدم وه مهبهذم

 ةرازوو هاج هل ناك » : هنأ لمجلا ىلع ةمجرت يف ةبيجع نبا ركذ : كانه هركذ

 كل يرأ :هل لاق هدجو ةقدص ىأرو «خيشلا دي يف لخد املف «ساف يف ةسايرو

 ام دجلاو قدصلا نم كيف تيأر ام الولو «كلبق دحأ اهيلع ردقي مل ةرمخ

 ."'"(لاؤسلل قوسلا :لاقف «ءيديس اي ؟يه امو :لاق ءاهيلع كتللد

 «سأرلا ةيرعت امأو» :يواقردلا يبرعلا ةريس يف ينانبلا هللا حتف لقنو

 ةيتمالملا لاوحأ نم كلذ ريغو ...اهريغو قاوسألاب لاؤسلاو «ءافحلاب يشملاو

 قلخملا الإ اهلعفي الو ,قحلا كلملا نم برقتو قلخلا نم دعبت يتلا مهلاعفأو

 ىلع ناك لب ءاهنم ريثك ىلع ناكف ءهسنج ءانبأ يئاري الو .هسفنب يلابي ال يذلا

 عوجلا حدم يف صوصنلا نم كلذ ريغ رظناو .77-77 :ص ةيئابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ )١(

 ,"4 :ص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جاتو 25١07 :ص ننملا فئاطل :يف

 :ص ةيدهلا روشبو 255 :ص ةيدماح ظعاومو 285 : ص قورزل ةيفاكلا ةحيصنلاو

 .08 :ص يداهلا رونلا لئاسرو «47” :ص ضصاوخلل رردلاو ., ١١35١

 ,"97 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)



 نوحشم هلئاسر ىف همالكو .هبعص سوفنلا ىلع ةقاش لفاونو «ةبيرغ لاوحأ

 ْ .'7( كلذ ىلع لدي امب

 تاوف فاخي ثيح بجاو هنأ لصحتف » :لاؤسلا مكح نع ةبيجع نبا لاقو

 «بودنم وأ بجاو سفنلا ةضايرل وهف : ةلمجلابو ...ةيناحورلا وأ ةيرشبلا ةايح

 فرعي نم لأس امبرو ءاهلبقي الف فولألا هيلع ضرعت '”صاوخلا ميهاربإ ناكو

 لأسي نأ وهف هوركملا امأو ...كلذ ىلع ديزي ال نيمهردلاو مهردلا سانلا نم

 مل ام اذهو «بابسألا نم ببسب هنع ءانغتسالا ىلع ةردقلا عم ةيرشبلا توقل

 هلعف دقو «هب سأب الف هَّللا ىلإ عطقنملا امأو ءركذلا ىلإ درجتيو «ةدابعلل عطقتني
 ."70 نيققحملا نيفراعلا نم ريثك

 :سفنلا ىلع لقثألا موزل -/

 قشيو لقثي ام لكب اهمازلإ سفنلا ةدهاجم يف ةيلذاشلا ةقيرطلا ةديقع نم
 ىلع لقثألا حاطصمو «ىلاعت هّللا اهحابأ يتلا صخرلا لك نع داعتبالاو ءاهيلع

 طقسي ام لك ىلإ كلذ ىدعتي لب ء«ةعورشملا تادابعلا ىلع رصتقي ال سفنلا

 .«سأرلا ةيرعتك .ةداعلا يف سانلا هركنتسي ام لعف نم قلخلا مامأ اهتميق

 داقرلاو «لبازملا ىلع سولجلاو .«قاوسألاب لاؤسلاو ءافحلاب يشملاو

 نبا هركذ ام كلذ نازيمو "اهل رصح ال يتلا روصلا نم كلذ ريغو «قيرطلاب
 لقثي ام لك نأ ةميقسلاو ةحيحصلا لاوحألاو لامعألا نازيم » :هلوق يف ةبيجع

 )١( :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ ١79.

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ةيفوصلا ةمئأ نم ءصاوخلا ليعامسإ نب دمحأ نب ميهاربإ :وه (؟)

 ةيريشقلا ةلاسرلا :رظنا .(ه1١19) ةنس يرلاب يفوت «دينجلا نارقأ نم وهو ؛ءارماس ىف دلو

 .179 :ص ىربكلا تاقبطلاو «١٠”؟ :ص

 7١"7. :صص ممهلا ظاقيإ (9)

 8١-87. : ص ةيدهلا روشبو ١79« :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ يف روصلا هذه رظنا (4)
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 ."” ميقس وهف اهيلع فخي ام لكو .حيحص وهف سفنلا ىلع
 ىلع لقثي رمأ لك لعف يف بيغرتلا يف مهنع ةدراولا صوصنلا ضعب هذهو

 :©”رسفنلا

 ؛ هعبتاف سفنلا ىلع اهلقثأ رظناف نارمأ كيلع سبتلا اذإ ١ : هَّللا ءاطع نبا لاق
 نأ كيصوأو ١ :يواقردلا يبرعلا لاقو ."”«اقح ناك امب الإ اهيلع لقثي ال هنإف

 47( ىنفت نأ ىلإ اهيلع فخي ام ىلع ال ءاّمئاد كسفن ىلع لقثي ام ىلع نوكت

 صخرلا نود مئازعلاب اًدخآ ريقفلا نوكي نأ داهجلا قح ٠ : ينانبلا هَّللا حتف لاقو

 هسفنب كلسي نأ كلاسلل يغبني ١ :يضارلا ةمالس لاقو .'”0(فعضلا عم الإ

 ."”« اهيلع قشت يتلا كلاسملا

 ءاهركذل ماقملا عستي ال اًدج ةريثك ةيفوصلا ةدهاجملل ىرخألا ةيقيبطتلا ةلثمألاو

 ,””جاوزلا كرتو .''رانلا نم فوخلاو ةنجلا بلطب مهمامتها مدع :كلذ نمو

 ) )1١:ص ممهلا ظاقيإ 6٠"5.

 لهأ فاحتإو ١54/0”, 2١ا”7, 5/ 2457١ :ديدملا رحبلا :ةلأسملا هذه يف اضيأ رظناو (؟)

 ١- 2.159 2,5١81١69 758 2م 4١- :ص ةيدهلا روشبو 2١59 : ص ةينابرلا ةيانعلا

 .605 :ص ممهلا ظاقيإو 25506 «525

 .95١:ص يبونرشلل مكحلا حرش 6 (0)

 .97 :ص ةيدهلا روشب (4)

 ."077 7/65 949١2/؟ :ديدملا رحبلا :رظناو 5١« :ص ةيئابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (0)

 .49 : ص ةيدماح تاحمل ()

 2١55 :ص تسرهفلاو 2١57 :ص ةيسودقلا حنملاو «5907؟ :ص نئملا فئاطل :رظنا (0)

 1١- : ص يرتششلا ةينون حرشو 2540 : ص ةبيجع نبال ضرافلا نبا ةيرمخ حرشو «57

 2,158 ٠١9. :ص ممهلا ظاقيإ و 205 :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ و ءالا

 , 9 : ص مكحلا ىلع قورز حرشو ”2١57 :ص تسرهفلاو

 ةبيجع نبال ةيمورجألا حرشو ١9”7« : ص ةيسودقلا حئملاو «59 : ص سورعلا جات :رظنا (4)

 .5067” : ص ممهلا ظاقيإ و 231١7 /5 2559/5 ,75 /7 : ديدملا رحبلاو 2.57” .77 :ص



 لت ةيناسنإلا سفنلا ةييرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 عدلا 5 3 ف . 6 .21١١
 . دئاوعلا قرخو ."' تاعقرملا سبلو .'''رهسلا موزلو .' ةحايسلا موزلو

0010 

 هه

 ف

0 

 2« 44 :ص تسرهفلا :رظنا :قنعلا ىلع حباسملا قيلعت موزلو 248 : ص تسرهفلا :رظنا

 تاحوتفلا و «14 : ص ميهأربإ يكز دمحمل لوصولا لوصأو ,«518/7:ديدملا رحبلاو

 .50؟ 25١8 :ص ةيهلالا

 ديرملا ةدعو 27” : ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإو «094 : ص ىيداهلا رونلا لئاسر :رظنا

 .؟55" :ص ةيهلاإلا تاحوتفلا و 2.٠١7 : ص

 207” : ص تسرهفلاو :١5« ١9« ص ةيئابرلا تاحوتفلاو ,7”” : ص ةيدهلا روشب :رظنا

 ةيهلالا تاحوتفلا و 2.597 2١75 :ص ديرملا ةدعو ؛«77 7/7 : ىئارعشلا تاقبطو . 48

 | ,7337 0175 : ص

 : ص ةيدماح ظعاومو 2٠١8/١ 255/5 938/5”7. 2078051٠١ :ديدملا رحبلا :رظنا

 3178:1٠١8 ١1١- :ص ةيدهلا روشب و 277 :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ و «4

 و 4٠« :ص صاوغلا رردو «"”44 :ص ةرهازلا بكاوكلاو ء 197 . ١59 ءا”ال لال

 ١017. : ص ةيهلالا تاحوتفلا ظ
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 : عبارلا ثحبملا

 :هتفيظوو ؛ةدهاجملا يف ديرملا ىلع خيشلا فارشإ

 .ةعم ديرملا بادآو

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع هتقيقحو ةيبرتلا خيش ةناكم :الوأ

 ةدهاجسملا يف لوألا نكرلا وهف «ةيلذاشلا دنع ةريبك ةناكم خيشلل

 تاضايرلاو تادهاجملاو «هنودب يفوصلا قيرطلا عطق نكمي ال ذإ «كولسلاو

 قيرطلاو تادهاجملا كلس نم لكو «هنودب اهل ةميق ال راكذألاو تاولخلاو

 :ةريحلاو لالضلل هلآمف ةيبرتلا خيش ريغب يفوصلا

 «قيرطلا يف لوألا نكرلا وه خيشلا دوجوف ١ :ةيطرشيلا ةمطاف تلاق

 نم كلاسلل دب الو «لاجرلا نع ذخؤت امنإو «بتكلا نع ذخؤت ال موقلا مولعو
 ةفاسم عطقو «ةماقتسالا ماقم يف «هلاوحأ حالصب «قئاللا ىلع هلدي ريصب خيش
 .270 سفنلا

 قحلا ةرضح ىلإ كلاسلا كولس رادم نإ :يفونملا ضيفلا وبأ لاقو

 يف كلاسلا سفنو «دشرملا خيشلا :ةثالث ىلع موقي دوهشلاو برقلا تاماقمو

 ."'”« هللا ىلإ ديرملا ريس تاماقمو «قيرطلا
 ةيبرت هرودو ةيبرتلا خيش ةقيقح نيبتت اهلالخ نم يتلا لئاسملا ضعب هذهو

 : نيديرملا

 :ةيبرتلا خيش ةقيقح :ىلوألا ةلاسملا
 هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودحب ملاعلا ةيبرتلا خيشب ةيلذاشلا ةقيرطلا ينعت ال

  0١:ص قحلا ىلإ ةلحر 7

 ص يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا عيش : 17757.



 ةقيقح نع بوجحم مولعلا هذهب ملاعلاف .,ثيدحلاو ديحوتلاو هقفلا مولع نم

 بجي نيذلا ءرهاظلا لهأ نم وه لب ء«ةيبرتلا خيش ةبترل يقتري الو «ةيبرتلا

 قالخألاو تادابعلاب ينتعي نم ةيبرتلا خيشب *. نودصقي ال كلذكو ؛ مهنم رذحلا

 مهتبجح نممو ءاّضيأ رهاظلا لهأ نم مهدنع ءالؤهف ءداهزلاو دابعلا نم
 صنيو «ءاملعلا ماسقأ هل صن يف ةبيجع نبا نيبيو «ةدحولا ةقيقح نع مهتدابع

 خويش مهب دصقيو هللا ءاملعلا مه ةدباكملاو ةدهاجملاو ةيبرتلا لهأ نأ ىلع

 ماكحأب ءاملعو ههّللاب ءاملع نيمسق ىلع ءاملعلاو » : ةبيجع نبا لاق : ةيبرتلا

 ملع لهأ مهو «نايعلاو دوهشلا لهأ هب نوفراعلا : مه هّللاب ءاملعلاف ءهّللا

 عئارشلا ءاملع :مه هّللا ماكحأب ءاملعلاو «بولقلا ملع ينعأ ؛«نطابلا

 ّللاب ءاملعلا ةجرد تأدتيا هّللا ماكحأب ءاملعلا ةجرد تهتنا ثيحو «لزاونلاو

 ملعو «ينظ هلج رهاظلا لهأ ملع نأل ؛نطابلا ءاملع ةيادب رهاظلا ءاملع ةياهنف

 ةاساقمو «ةدباكملاو ةدهاجملا نم هب مهوقاف ام عم يقوذ ينايع نطابلا لهأ

 .مهحاورأ تييح مث «تاتوم اوتام ىتح «تاماقملا عطقو «سوفنلا ةفلاخم

 ."70(لوقنلا هنع ّلكتو «لوقعلا هنع زجعت ام رارسألاو راونألا نم اودهاشف

 اوذختي نأ نم نيديرملا رذح ةيبرتلا خيش تافص يضارلا ةمالس ركذ املو

 خيشلا بلطت نأ يغبني الف كلذ تملع اذإو ١ :لوقيف ةعيرشلا ءاملع نم مهريغ
 (")( داهزلا وأ دابعلا وأ موسرلا ءاملع يف لماكلا

 فوصتلا ةقيقحب فراعلا «يفوصلا فراعلا ةيبرتلا خيشب نودصقي امنإو

 ةياغلا ىلإ لصي ىتح يفوصلا قيرطلا يف ديرملاب ريسلا ىلع رداقلا «هتقيرطو
 ءاطع نبا لاق امك «كبرو تنأ اه :ديرملل لوقيف «ةدحولا يهو «ةدوشنملا

 هنيبو كنيب عفر نم كخيش امنإ «بابلا ىلإ كاعد نم كخيش سيلو»» :هّللا

 . 6١/6 :ديدملا رحبلا 0010

 ١. : ص ةيدماح ظعاوم 0,0
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 راونأ هيف تلجت ىتح «كبلق ةأرم ولجي لاز ام يذلا :وه كخيش ...باجحلا

 لاز امو ؛هيلإ تلصو ىتح كب راسو ءهيلإ تضهنف هللا ىلإ كضهن «كبر
 تنأ اه :لاقو «ةرضحلا رون يف كب جزف «هيدي نيب كاقلأ ىتح كل ايذاحم

 ىقلتلا طاسبو هللا نم دادمإلا نطاومو ءهَّللا نم ةيالولا لحم كلانه «كبرو
 ١ ,20 هللا نم

 :ةيبرتلا خبش تافص :ةيناثلا ةلأسملا

 نيثدحملاو ءاهقفلا نم خويشلا رئاس نع اهب صتخا تافص ةيبرتلا خبشل
 : كلذ نمو «ءاملعلا عيمج قوفي هتلعج امم نيبرملاو داهزلاو دابعلاو

 : يلذاشلا نسحلا وبأ هابرو هلي يبنلا هابر ةيبرتلا خيش ١-

 نم نودمتسي «مهتياهن ىلإ مهتيادب نم لمك ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نإ اولاق

 نم هريغ نم نودمتسيف ةيفوصلا قرطلا رئاس امأ ءةطساو ريغب يك يبنلا
 نم هريغ لادبأ ىرخألا قرطلا خويشو لك لوسرلا لادبأ ةيلذاشلاف «ءايبنألا

 : ؟؟”ءايبنألا

 تددع ام نيع ةفرط ِدِلي هللا لوسر ينع باغ ول هّللاو » : يلذاشلا لاق

 ظ هللا لوسرب هلمش عمجي دقو ) : هَّللا ءاطع نبا لاقو 70( نيملسملا نم يسفن

 ام انأ :رمسألا نيدلا نيكم يل لاق دقلو «ةنم هذهب ىفكو «هنع اًدخآ نوكيف كي

 2900و هّللا لوسر الإ ينابر

 روشبو 2« :ص ديدسلا لحلاو ١78« : ص تسرهفلا :رظناو .؟55 :ننملا فئاطل )1١(

 .714 :ص ةيدهلا

 ١7-18. :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا :رظنا (؟)

 ةيلذاشلا خويشل اًضيأ ةلوقملا هذه يسافلا دمحم بسن دقو 2« :ص ةينابرلا تاحوتفلا (*)

 «قورز دمحأو ؛يلخابلا دوادو ءافو نب دمحمو ءافو نب يلعو هَّللا ءاطع نباك :نيرخآلا

 .يندملا رفاظ ةزمح نب دمحمو . يراقردلا يبرعلاو

 .١؟51 :ص ننملا فئاطط ()



 للقلب ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 كلذكف «نيع ةفرط هنع بغي ملو ِةِككَت لوسر نم ةيبرتلا اوقلت مهنأ امكو

 . لاق ءمهدوجو دعبو مهدوجو لبق يلذاشلا نسحلا يبأ نم ةيبرتلا اوقلت

 حوللا نم هتذمالت يلذاشلا نسحلا يبأ رايتخا نإ ) : يسافلا دوعسم نب دمحم

 ُتَسَلَآ موي نم مهيبرت هحور تلاز الو «حاورألا ملاع يف ناك ظوفحملا

 الو «حابشألا ملاع ىلإ هحور عم اوجرخ نأ ىلإ 37: فارعألا ةروس] ير 97

 ملاع يف ةداعسلا راونأب مهسرحتو «ةيانعلا نيعب مهيبرت حورلا هذه تلاز

 "7 نيرهطم حاورألا ملاع ىلإ اودوعي نأ ىلإ حابشألا

 كلذ ىدعتت لب طقف يلذاشلا تاذ ىلع هدوجو لبق ديرملا ةيبرت رصتقت الو

 رذلا ملاع يف هذيمالت ىبر هنأ يعدي يطرشيلا يلع وه اذهو «هتقيرط خويش ىلإ

 ملاع نم هيديرم حوارأ يبري لمكلا دارفألا نم درف لك » :لاقف «مهدوجو لبق

 هتبحم ردق ىلع ديرملا يطعي «ةداهشلا ملاع يف مهروهظ دنعو «.رذلا

 اندالوأو اندالب انكرتو ءرذلا ملاع نم مكحاورأ انيبر نحنو «هدادعتساو
 2176 مكانئجو

 : ىلاعت هَّللا نم نذإ نع الإ نوكي ال ةيبرتلا خيش -؟

 نذإلاب ىلاعت هللا نم هيلع صوصنم ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ةيبرتلا خيش

 : اًمح الإ لوقي ال هخيش نأ هبلق يف دقتعا دق وهف ديرملا هذختي امدنعف «ةيبرتلاب

 الولو «يبرملا خيشلا دوجو هدوجو هَّللا لضف نمو » :يواقردلا يبرعلا لاق

 يه ذإ اهرمأ موقي نأ دب ال ةقيرطلا نأ ىرنو ...دحأ هب رفظي ملو هدجي مل كلذ

 هللا نع اتتكا ليربج انديس نع ِهِْكَي هللا لوسر انديس نع انخويش نع ةذوخأم

 امك ؛«خايشألاو هِي هلوسرو هللا نم نذإب كلذ نإف اهل ردصت نم لكف ءَكبي

 ) )1١:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت ىف ةينابرلا تاحوتفلا 70-14,.

  030ص قحلا قيرط ىف يتريسم : 5/.



 « دقدو ضرع » ةيلزاشلا ةننقلا

 ناكو «تادراولا هيلع تضاف نأ دعب الإ نيديرملل ذاتسأ ردصت ام : يسرملا لاق

 2017( بِ هلوسرو هللا نم نذالا هل

 يف نذإلا هل نوكي نأ :[ةيبرتلا خيش]هطرش نمو » :يمشاهلا دمحم لاقو

 ."76 ةذفان ةريصب يذ لماك دشرم نم قلخلا ةيبرت

 : ةمايقلا موي ىلإ مهتقيرط نم عطقني ال ةيبرتلا خيش -'

 «ةيبرتلا خيش ةبترم يه ةدهاجملا يف ةبترم ىلعأ نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا معزت
 نسحلا وبأ لاق اذلو «ةعاسلا موقت ىتح ةيلذاشلا ةقيرطلا نع عطقنت ال اهنأو

 اذإف «ةمايقلا موي ىلإ "”يتيب يف بطقلا لعجي نأ ىلاعت هللا تلأس » : يلذاشلا

 ذاتسأ مهذيملت » :افو نب يلع لاق اذلو «' 70 كل انبجتسا دق : يرس يف لوقي هب

 : هلوقب مهيف ةيبرتلا خيش ءاقب ةلع يسافلا دوعسم نب دمحم نيبو «'*”« نامز لك

 نم ةيبرتلا خياشم عطقني ال نأ ِِلي يبنلا هل نمض شيشم نب مالسلا دبع نأل
 6006 هقيرط

 دعب هعاطقناب لاقو ؛ةيبرتلا خيش ةيرارمتساو ةلاقملا هذه قورز ركنأ دقو

 :(ديرملا ةدع) هباتك يف ركذو «'"”«ةيحللا هذه دعب خيش ال» :لاقف هنمز

 الإ قبي ملو «ضرألا عيمج نم (ه487 5) ةئنس يف حالطصالاب ةيبرتلا تعفترا )

 .55 -57” :ص ةيدهلا روشب (0)

 .57 :ص نيفراعلا جنرطش حرش (؟)

 .50 : ص ' يتقيرط نم ينعي ' :يسافلا دمحم لاق 6 (9)

 .7١1:ص ةرهازلا بكاوكلا (4)

 هللا لهأ قرط داحتإ يف ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ و «7١7:ص ةرهازلا بكاوكلا ()
 .0 : ص

 ىلإ هرصع نم ةيلذاشلا ةيبرتلا خويش يسافلا دمحم درس دقو « 57” : ص ةينابرلا تاحوتفلا (9)

 .الجر )7١( اوغلبو يلذاشلا رصع

 .117 :ص ةيدهلا روشب (0)



 ت1 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .27(لاحلاو ةمهلاب ةدافالإ

 هيلع اوعنشو ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ هيلع ركنأ ةلوقملا هذه قورز لاق املو
 يذلا قورز دمحأ سابعلا يبأ ليلجلا خيشلا لوق امأو » : يواقردلا يبرعلا لاق

 خيشلا نأ نظأو ...هلبقن الف هتعمس نإو «هعمسن الف : يم رضحلا هخيش نع هلقن

 يف الإ هيلع هللا حتفي نأ لبقو «مهفرعي نأ لبق ةيبرتلا لهأ عاطقناب لاق دق قورز

 ."" ةريسي ةدم الإ حتفلا دعب شعي ملو هرمع رخآ
 : ةيبرتلا خيش دنع مولعلا ةناكم -؛

 ماكحألاب اًملاع نوكي نأ نيديرملا يبري يذلا خيشلا يف طرتشي ال

 علاطي ملو ءدحأ ىلع ذملتتي مل اّيمأ نوكي دق لب «بتكيو أرقي نأ وأ «ةيعرشلا
 كلذ يف فلاخ ولو هتعاط بجي «ةيبرتلل اًخيِش نوكي دق كلذ عمو ءطق اًباتك

 يلو نم مك » :ةبيجع نبا لاق «ةعيرشلا ءاملع نم نيثدحملاو ءاهقفلا عيمج

 ريراحن دنع دجوي ال ام ديحوتلاو مكحلاو مولعلا نم هدنع دجتو ءاّيمأ نوكي

 يديزوبلا انخيش نم تعمس دقلو «هملع الإ الهاج اًيلو هَّللا ذختا ام «ءاملعلا

 هللا باتك نم تايآ ريسفت يف ملكتي ناكو «باتك يف اهتيأر ام ءاّرارسأو اًمولع

 ام هّللاو :لوقي هتعمسو «هريغ دنع اهدجت نأ لق «ةراشإلا لهأ قيرط ىلع

 ." ”( رهاظلا ملعلا نم اًنيش تأرق الو ء«طق ملاع يدي نيب تسلج

 زجعت يتلا مولعلا يف ضوخي ناك » :غابدلا زيزعلا دبع ةمجرت يف ليقو

 ظفحي ال اّيمأ هنوك عم لوقنملاو لوقعملا قفاوي امب اهيف يتأيو «لوحفلا اهنع
 يف ري مل طق هنأ عم «مولعلا نم ءيش يطاعتب ماسي نأ نع اًلضف «زيزعلا نآرقلا

 ١١8. :ص ديرملاةدع (1)

 58 :ص فوصتلا نع قئاقح :رظناو ١١5-١١9« :ص ةيدهلا روشب (؟)

 1١7/5. :ديدملا رحبلا 00



 « دقن و ضرع » ةدلذاشلا 20574

 ."'"«هربك ىلإ هرغص نم سرد سلجم
 رزنلا وه ةيبرتلا خيشل ةيعرشلا مولعلا نم بولطملا نأ ةبيجع نبا نيبيو'

 ءرهاظلا ملعلا امأ» :ةبيجع نبا لاق «ةقيقحلا ملع وه مهملا نأو ء«ريسيلا

 يف ديرملا هيلإ جاتحيو ءطقف هسفن يف هيلإ جاتحي ام ليصحت هنم بولطملاف

 وحنو «ةالصلاو «ةراهطلا :ماكحأ نم هنم دب ال يذلا ردقلا وهو «هريس لاح

 دوجولا مالعأو قيرطلا لوحف نم ريثك ةبتر نم طحلا مزل الإو ...كلذ

 هدنع سيل مهنم ريثكو «ةعيرشلا مولعب نيعلضتم مهنم ريثك ناك دقف .قيقحتلاو
 وهو هتيبرت ىلع سانلا قفتا نمم ريثك دجو دقو...هنم دب ال يذلا نم هصخيام الإ

 «يمأ لجر دي ىلع الإ هل حتفي مل دابع نبا خيشلا نأ مولعملا نمو ءيمأ

 هل نكي مل ءبوذجملا نمحرلا دبع ءانخويش خيش كلذكو «ىيلازغلا كلذكو

 رارسأ يفو «نييمأ اوناك رباكألا ءايلوألا نم ريثكو ءرهاظلا ملعلاب ةفرعم

 2 ماتلا رحبتلا هيف بولطملاف نطابلا ملعلا امأو «نيخسار ةيالولا

 : ةيبرتلا خيش رتست -
 دق هيدي ىلع الإ ةدهاجملاو ةيبرتلا نوكت ال يذلا ةيبرتلا خيش نأ اومعز

 ةمالس لاق «قلخ الو ملعب مهنع قرفي الف «ماوعلاب اًرتستم هرهاظ نوكي

 «تاداعلا بجح نم ةريثك بجحب رتستي دق لماكلا دشرملا نإ :يضارلا

 هللا دارأ نم الإ هفرعي الف «ماوعلا فصوب رتست دق لماكلا خيشلا دجت امبرف
 70 هتداعس

 : ةيبرتلا خيش رييغت زوجي ال -5

 نم هريغ امأو «هرييغت هيلع مرحيف ةدهاجملا يف ةيبرت خيش هل ناك نم لك

 .940-45 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا (؟)

 .57 :ص ةيدماح ظعاوم ()



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 لحلا) ناونعب كلذ يف ةلاسر يمشاهلا دمحم فلأ دقو ؛مهرييغت زوجيف ءاملعلا

 حلفأ ام :مهلوقل نيدشرم نع ذخألا زاوج نم ديرملا هلكشتسا امل ديدسلا

 خيشلل ةبحم ديرملل نوكي نأو ١ :هتلاسر يف يمشاهلا لاق «(نيخيش نيب ديرم

 خيشلاو ديرملا بولطم نوكي نأو «هب نظلا نسحو ؛هقحل ميظعتو هل مارتحاو

 تدجوو رومأألا هذه تدحتا اذإف «خيشلا ةمهو ديرملا ةين قفاوتي نأب ءاّدحاو

 هنم نكمت اذإو «يقيقحلا ديرملا رضي تافتلالا روطخ درجمف لعفلاب امهيف

 كولسلا تقو رمألا اذه موزل ةدش نيب مث «''”2 كش الب هل اًعطاق نوكي تافتلالا

 ملكتي نأ الو «هبلقب ولو هريغ ىلإ تافتلالا هل زوجي ال ةولخلا ةدم يفف » :لاقف

 هخيش ريغ عجاري نأ الو «كلذب هل نذأ نإ الإ هلامو هلهأ ةرشابم الو ...دحأ عم

 لوط هذه يف ىقب ولو «ىرخأ قيرط يف لخدي هنوك نع اًلضف ءام رمأ يف
 ."7(هرمع

 :ةيبرتلا خيش ذاختا بوجو :ةثلاثلا ةلأسملا

 ةقيرطلا نإف ةيبرتلا خيش ةقيقح نع ةرصتخملا ةروصلا هذه ضرع دعب
 هسفن ةدهاجم ىلع لبقملا ةيفوصلا قيرطل كلاسلل دب ال هنأ ىلإ بهذت ةيلذاشلا

 ىري الو ءاّمات اًعوضخ هل عضخيف «ةيفوصلا قيرطب فراع خيشب دشرتسي نأ نم
 وأ سفنلا يف يهاونلا نع يهتنيو رماوألا لثتمي الو «هلالخ نم الإ قيرطلا

 لك هفلاخ ولو «هنع ىهن ام يهنلاو ءهب رمأ ام رمألاف «هلالخ نم الإ اهريغ

 ولو ؛هلامعأل الو «هتادهاجمل ةميق الف ةقيرطلا يف اًخيش ذختي مل نمو «قلخلا

 ." 'رهاظلا ءاملع نم مهنأل ءاهل ةميق ال مهتيبرتف «ءاملعلا رئاس هابر

 )١( ص ةيلعلا رخافملا :يف ةلأسملا هذه ليصفت رظناو 25 :ص ديدسلا لحلا : ١7١.

  68ص ديدسلا لحلا : 8

 )*( :ص نم فوصتلا نع قئاقح هباتك ىف ىسيع رداقلا دبع ةلأسملا هذه ثحب دقو 57-4١.



 «دقتو ضرع » ةيلذاشلا ةكلكلا

 خيش ذاختا بوجو يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نع صوصنلا ترتاوت دقو
 : "9)ةيبرتلا

 حرفي ال خيش قيرطلا هذه يف هل نوكي ال نم لك » : يسرملا سابعلا وبأ لاق
 قيرط كولسو «داشرتسالا ىلع مزع نمل يغبنيو ١ : هللا ءاطع نبا لاقو «""”« هب

 خسار «هاوهل كرات «قيرطلل كلاس «قيقحتلا لهأ نم خيش نع ثحبي نأ داشرلا

 هنع ىهن امع هتنيلو ءرمأ ام لثتميلف هدجو اذإف ...هالوم ةمدخ ىف مدقلا

 ءعابتألا ةلسلس هلصي ذاتسأ هل نكي مل نم لكف » :اًضيأ لاقو ف7( رجزو

 ,'*”(هل بسن ال يعد ءهل بأ ال طيقل نأشلا اذه يف وهف عانقلا هبلق فشكيو

 نم هريغ يفو «نفلا اذه يف خيشلا نم دب الو» :يواقردلا يبرعلا لاقو

 ال هل خيش ال نم :اًضيأ اولاقو «هخيش ناطيشلاف هل خيش ال نم :اولاق ذإ «نونفلا

 هيلع بجيف ةطساو ريغ نم ةقيقحلا ملع يف هل حتف نم نأ ىرنو ...هل ةلبق
 مالسلا دبع لاقو 20(... ةقيقحلا ملع خويش نم اًخيش ذختي نأ اهلهأ ةيعرشب

 .''« غلب ام غلب ولو ءريقف لك قح يف دكأتم بجاو ةيبرتلا خيش » :رمسألا

 :ةيبرتلا خيش ةفيظو :اًيناث
 اهددحي امنإ هتيصخشو ديرملا ةيهام نأ ذإ ةيبرتلا خيش فئاظو يه ةريثك

 : ىلي اميف اهمهأ نايب نكمي هنأ الإ «هخيش

 تاحوتفلا هباتك يف ةيبرتلا خيش ذاختا بوجو يف صوصن (8) دوعسم نب دمحم قاس )٠١(

 : يفونملا ضيفلا يبأل يمالساإلا فوصتلا ىلإ لخدملا :رظناو 77-078 :ص ةينابرلا

 .47 :ص نيفراعلا جنرطش حرشو ١«

 .175 :ص نئملا فئاطل (6)

 ١"7. :ص حالفلا حاتفم 0(

 .7754: ص نئملا فئاطل (5)

 ١١5. : ص ةيدهلا روشب (0)

 .56 :ص ةيهبلا نئملاو ةينسلا راونألا (7)



 هلق ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :ةولخلا هلاخدإو ركذلاو دهعلاو ةبوتلا نيقلت ١-

 ذخأو «هيدي نيب ةبوتلا :هخيش نم ديرملا اهاقلتي يتلا فئاظولا مظعأ نم
 خيشلا نيبي :يلاتلاك دهعلا ذخأ ةقيرطو » :ةقرخلا سبلو ءركذلاو .دهعلا

 نأب هركذيو «ىنميلا ديرملا دي يف ىنميلا هدي عضي مث ءاهتيفيكو ةبوتلا ىنعم

 ريكفتلا يف ذخأيو «ملكتي الو هينيع خيشلا ضمغي مث «دهعلا يف كيرش امهيلك

 هتوص عفري مث «نيبئاتلا ةيادهل ةليسو درجمف وه امأو «باوتلا وه هّللا نأب
 هللا رفغتسا «ميحرلا نمحرلا هللا مساب «ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ :اًلئاق

 مث ءهاضريو هبحي ام ىلإ ينيدهي نأ هلأسأو «هيلإ بوتأو (تارم ثالث) ميظعلا

 لك يف خيشلا عبتي نأ ديرملا ىلعو هلل دمحلا :لوقيو هلي يبنلا ىلع يلصي

 ركذيو «بغر نإ نيقباسلا هخويش خيشلا يمسي كلذ دعيو «هددريو ديري ام

 لق :ديرملل خيشلا لوقي مث ...ركذلا هنقليو ةقرخلا هيطعي مث ِدْاِكَو يبنلا ىلإ هدنس

 ديرملاو خيشلا اهلوقي نأ دعب «تارم ثالث (هللا الإ هلإ ال) :عمسأ انأو يل

 ...ةِلكَي يبنلا ىلع ةالصلاب هرمأي مث (رافغتسالا) ديرملا خيشلا يطعي مث «تصني

 وهو دحاو رمأ هيلع ىقبي ركذلا نيقلتو دهعلا كلاسلا ديرملا ذخأي ام دعبو

 .''"(ةولخلا ةلحرم يهو «ةقيرطلل هبيسنت متيل «ةريخألا ةلحرملا

 :اهتجحلاعم ةقيرطو سفنلاب ةماتلا ةفرعملا يقلت -"

 ةيبرتلا خيش نإف قبس امك هيلع دهعلا ذخأو هخيش يدي نيب ديرملا بات اذإ

 ةيفيك و اهضارمأو سفنلاب ةقلعتملا مولعلا يهو «ةقيرطلا مولع هميلعتب أدبي

 تيقلأف » :ديرملل هلوقب ةيبرتلا خيش ةفيظو نايب ف هللا ءاطع نبا لاق ءاهجالع

 اهنئامكو «كسفن تانوعرب كفرعي «داشرلا ليبس كب كلسف دايقلا هيلإ

 ركذلاو دهعلا يقلت ليصفت رظناو 1117-2١١4 : ص ةيحالصالا هؤارآو قورز دمحأ خيشلا 010

 ةرهازلا بكاوكلا و «45 4١- :ص ةيلذاشلا ةيدماحلا ةداسلا ةقيرط نوناق ىف ةقرخلاو

 ١76. :ديرملا ةدعو 2775 : ص



 « دقد و ضرع » ةيلذاشلا قلنا

 هَّللا ىوس امع رارفلا كملعيو هللا ىلع عمجلا ىلع كلديو ءاهتئافدو

 كفرعيو «كسفن ةءاسإ ىلع كفقويو هللا ىلإ لصت ىتح كقيرط يف كرياسيو
 .اهيلإ نوكرلا مدعو اهنم برهلا كسفن ةءاسإ ةفرعم كديفيف «كيلإ هّللا ناسحإب

 ىلع ماودلاو «هيلإ ركشلاب مايقلاو «هيلع لابقإلا كيلإ هللا ناسحإب ملعلا كديفيو
 70 هيدي نيب تاعاسلا رمم

 عوج نم «ةيسفنو ةيندب ةقاش الامعأ هديرم ىلع ةيبرتلا خيش ضرفي مث
 نمو «قباسلا ثحبملا يف هركذ قبس امم سفنلا ظوظحل عطقو تمصو رهسو
 اولاق دقف «هيديرم عم هلماعت يف يضارلا ةمالس ةقيرط يف هوركذ ام كلذ ةلثمأ

 ."'”( هتلحم لهأ وأ هفراعم نيب هتناكم مده ىلع اًصخش لمح امبرف » : هنع

 :رارسألاو قئاقحلا مولع يقلت -*

 هخيش نم ذخأي ىتح فوصتلا يف ديرملا ىقرتي ةقيرطلا مولع يقلت دعب

 دعبف «ةقيرطلا مولع زواجت نمل الإ ىشفت ال رارسأ يه يتلاو «ةقيقحلا مولع
 ."””هئايلوأو هلوسرو هّللاب ةقلعتملا رارسألا مولع ىقلتي كلذ

 :تاماقملا يف ديرملا جردت ةعباتم -4

 هديرم نع يوطيو «تاماقملا كلاهم نم هديرم ىقي هنأ ةيبرتلا خيشل اوعدا

 ناك اذإف » : يمشاهلا دمحم لاق «ءانع نودب ةرشابم ءانفلا ىلإ هسديو تاماقملا

 «كلاهملا كلت نم اًئيش ىري الف لماك هّللاب فراع دي ىلع هّللاب ديرملا كولس

 نم اًعنام اًدس نوكي لماكلا خيشلا رمأل ديرملا لاثتماف ...اهيف عوقولا نع الضف

 .7( تاكلهملا نم اًئيصح اًئصحو «تافآلا عيمج

 )١( ص ننملا فئاطل : ٠١١. :ص يمالساإلا فوصتلا ةيدجبأ :رظناو 45.

 )( :ص يضارلا ةمالس يديس ؟١17.

 ١57. :ص ننملا فئاطلا (*)

 .7/8-7:0 :ص ةرشعلا ةلئسألا ةبوجأ ىف روثنملا ردلا (:)



 : خيشلا دب ىلع ةيالولا لوصح -ه

 نوكيو «ةقيقحلاو ةقيرطلا مولع هخيش نم ىقلتي امدنع ديرملا نأ اومعز
 ةبترم قيرطلا رخآ يف ذخأي هنإف تاماقملا يف ريسلا يف للزلا نم هتيامح يف

 اًقراع اّيلو نوكي نأ دارأ نمف «لماك خيش دي ىلع الإ نوكت ال يتلا ةيالولا

 يلذاشلا نأ مهمعزل :ةيلذاشلا نم ةيبرتلا عرمش ىلع ىرت نأ هيلع بجيف

 :ةيالولا نم مهظح مكو مهباسنأو ءايلوألا عيمج ءامسأ ىلع اعلطا يسرملاو

 وبأ لاق «ةيلذاشلا عابتأ يديأ ىلع ىيرتي نأ هيلعف مهنم نوكي نأ دارأ نمف

 اوقلي ىتح فاق ىلإ فاق نم لادبألاو ءايلوألا راس ام هّللاو » :يسرملا سابعلا

 وأ ناك يلو نم ام وه الإ هلإ ال يذلا هللابو «مهتيغب ناك هوقل اذإف ءانلثم اًدحو

 نم هظح مكو ءهبسنو «همسا ىلعو .هيلع هللا ينعلطا دقو الإ نئاك وه
 230( هللا

 :ةدهاشملاو بيغلا يف هديرمل ةيبرتلا خيش نم رضلاو عفنلا لوصح -56

 ال» :اولاقف «ةيبوبرلا تافصب ةيبرتلا خيش ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ فصو
 وه نوكيو «تاملظلا رحب يف ةريغصلا ةلمنلا ملعي ىتح اًدشرم دشرملا نوكي

 ىلع بجي ١ :هلوق يبرع نبا نع تاماشلا وبأ دومحم لقنيو «'"”« اهل كرحملا
 يف هل ىلجت هَّللا نأو و ب يف حكمت نأ فمش يف دعي نأ ديرما

 ةمايقلا موي يف هل ىلجتي ال هَّللا نإف لماك خيش : مكح تحت تام نمف ...

 عم انسوفن نم هانيأر ءاقوذ اندنع ققحم اذه «خيشلا كلذ ةروص يف الغ
 ."00 قحلا

 كلذ ىدعتت لب رشابملا داشرإلاو ميلعتلا ىلع خيشلا ةفيظو رصتقت الو

 )١( ص ننملا فئاطل : ١68 ,

  030ص قحلا قيرط يف يتريسم : /.

 )*( :ص ةيهلالا تاماهلإلا ٠١.
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 ىف نوكي ظفحلا اذهو .ءىصاعملاو بئاصملاو ضارمألا نم ظفحلا لمشتل

 :ةدهاشملاو بيغلا

 :دالبلا عيمج يف دابعلا هَّللا ثيغي مهبف ريغلل مهعفن امأو » : ليزيغم نبا لاق

 ةماقإ مهب دجويو «داسفلا روهظب ضرألا تدسفل الإو .داسفلا مهب عفديو

 ىلإ كولسلا ىلإ نيديرملا مهب دشريو «نيملسملا جئاوح ءاضقو ؛نيدلا
 ذاوحتساو قوسفلاو ةلفغلاو دعبلاو «نيملاعلا بر نم برقلاو نيدلا تاماقم

 نع اًجراخ اًعلبم ةرهشلاو ةرثكلا يف غلب دق مهنع عفنلا غولبو «نيطايشلا

 .'7(دادعتلاو رصحلا

 : موعزملا ظفحلا اذه ةلثمأ نمو

 يف سلاج وهو هيلإ رضح هذيملت نأ خياشملا ضعب نع ١ : يطويسلا هركذ ام
 بكترا دق ةبهاذلا ةليللا يف هنأ خيشلا سرفتف ءراهنلا عفترا دقو «ةعامج

 .ةعامجلا نم رضحمب هل حاصفإلا هنكمي ملو .بضغم رظن هيلإ رظنف « ةيصعم

 ملو «ديرملا دي لبقو ءاجو خيشلا ماقف ءركنم ةرظن خيشلا ىلإ ذيملتلا رظنف
 ءانزلا يف عقو ةحرابلا هنإ :لاقف «ءكلذ دعب خيشلا لئسف ءائيش ةعامجلا مهفي

 كرطاخ ناك ول :لوقي بتاع رظن يلإ رظنف .ءكلذل بضغم ةرظن هيلإ ترظنف
 .هقدصل هدي تلبقف ءرصقملا تنأف .كلذ ينم عقو امل يبحاصم كدادمإو يعم
 .©"0« ينم ريصقتلا نإف

 برغملا خويش دحأ هدعوت امل قورز دمحأ نأ :ةيفارخلا مهصصق نمو

 اكشف يلذاشلا يم رضحلا سابعلا يبأ هخيشب ىقتلاف ةرهاقلا ىلإ جرخ «كالهلاب

 هدي دم برغملاب يذلا خيشلا نإ مث ««هنم كيلع سأب ال ١ :هل لاقف .«كلذ هل

 يم رضحلا سابعلا وبأ دمف «ةرهاقلاب هتيب قورز ىلع مدهف برغملا دالبب وهو

 .خايشألا ةبحصب عفنلا لوصح ىلع ةلثمأ ركذ مث 2557 :ص ةرهازلا بكاوكلا )١(

 .78-19 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت (؟)



 للملا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 سابعلا يبأ ديو «ءيش هباصأ ام اًملاس ءانبلا نم هوجرخأف «قورز ظفحف «هدي

 ."' 7( ترسكنا دق يمرضحلا

 :ةيبرتلا خيش عم ديرملا بادآ :اًنلاث

 اهولعجو ءهخيشو ديرملا نيب ةقالعلا مظنت نيناوق ةيلذاشلا ةمئأ عضو

 حتفلاف اهب نواهت وأ اهكرت نمو «هل حتفلا ناك اهلعف نمف «ديرملا ىلع ةمزال

 : قيرطلا نع هدادتراو .دهعلا هثكنل لاحم هنم لوصولاو «مارح هيلع

 ريس ال هل بدأ ال نم نأ ىلع ةبطاق هَّللا لهأ قفتا ١ : ىسيع رداقلا دبع لاق

 نمزلا نم ليلق يف غلبي بدألا بحاص نأو ءهل لوصو ال هل ريس ال نمو «هل
 .22« لاجرلا غلبم

 خيشلا سيدقت يف ةغلابملا لوح رودت :ماعلا اهعباطو بادآلا هذه ةمسو

 ءانطابو اًرهاظ هلالذإو ءديرملا ةيصخش ءاغلإ يف ةغلابملاو ءاّنطابو اًرهاظ

 .!!اًبيرق هنم حتفلا ناك املك متأ هيدي نيب هلذ ناك املكو

 :ديرملا فيرعت ١-
 ىلإ قحلا قيرط يف كلاسلا وهف ديرملا امأ» :يفونملا ضيفلا وبأ لاق

 ىلع مزعو دارأ هنوكلف ديرملاب هتيمست ببس امأو «برقلاو دوهشلا ىلجم
 دعبلاو دولخلا راد ىلإ ةبانإلا مزتعا مث هجتاو باتف برقلا لزانم ىلإ لوصولا

 ."7( رورغلا راد نع

 هسفن كلس يذلا وهو يقيقحلا ديرملاب دارملاو » :يمشاهلا دمحم لاقو

 هب كلسيل «ىلاعت هللا ىلإ ريسلا مايأ يف «يحلا دشرملا خيشلل لعفلاب ةرشابم

 )١( :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت ىف ةينابرلا تاحوتفلا 4-807 0.
  (30ص فوصتلا نع قئاقح :٠ يل

 ) )2ص ىمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا : 785-17
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 .200( اًدارم ديرملا ريصيف «كبرو تنأ اه :هل لوقي نأ ىلإ قيرطلا

 :نيديرملا ماسقأ -؟

 .ةدارإلا نم مهدصق فالتخاب مهنأش مظعو نيديرملا لزانم فلتخت

 يهو ١ :هلوقب ةبيجع نبا اهنيب بتارم ثالث ىلع يهو «خيشلا ىلع ذملتتلاو

 : بتارم ثالث

 .هتقالع ترثكو هتمه تفعض نمل يهو ةمرحلاو كربتلا ةدارإ

 .مزعلا ةوقو ديرجتلا لهأل يهو ةرضحلا ىلإ لوصولا ةدارإو
 هتيلهأ تلمكو هتباجن ترهظ نمل يهو ةفرعملا لامكو ةفالخلا ةدارإو

 ""( قداص فتاه وأ لماك خيش رش نم ةفالخلاب هل حرصو
 مسقنت مث ١ :يضارلا ةمالس لاق :نيمسق ىلإ مسقني مهدنع ديرملاو

 ديحوتلاو هقفلا ملعت هيف يفكي : كربتلا قيرطف :ةدارإو كربت : نيمسق انه قيرطلا
 نأ كربتلا ديرم يفكيو «يصاعملا بانتجاو تاعاطلا لعف نم هركذ رم امو

 ...مهب نظلا نسح .هناوخإو هخيشل اّبحم نوكي

 هل ملسيو ءهخيش يدي نيب هسفنب ذيملتلا يقلي نأ :يهف ةدارإلا قيرط امأو

 ةلمجلابو ...ءاشي امك هبلقي لساغلا يدي نيب تيملاك هيدي نيب نوكيو ؛هدايق

 الاوقأ هخيش نم قيرطلا ىقلتي كلذب هنأ ذإ خيشلل هتدارإ بلسي ةدارإلا ديرمف
 ."”«هديري اميف خيشلل عزانم وهف كلذك نكي مل نإف ءالاوحأو الاعفأو

 :ةيبرتلا خيش عم ديرملا بادآ -*
 بادآ ركذب غلابلا مامتهالا دجتو الإ مهبتك نم باتك ىلع علطت املق

 دئاقعلا لوصأ نم رخآ رمأ يأ ركذ قوفي بادآلا هذه ركذ نإ ىتح .ديرملا

 )١( :ص ديدسلا لحلا 7.

 :ص فوشتلا جارعم (؟) ١".
  2269:ص ةيدماح ظعاوم 8- ٠١5١« :ص ةرهازلا بكاوكلا :ةلأسملا هذه ىف رظناو 770.



 لسا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نب دمحم لاق :اهضعب هذهو ءاّدج ةريثك كلذ يف مهصوصنو «تالماعملاو

 لاح اهنم ةسمخ :نورشع هخيش عم ديرملا بادآ» :يلوزجلا ناميلس

 يف ةسمخو «هركذ لاح يف ةسمخو «هنع ةبيغلا لاح اهنم ةسمخو «سولجلا

 ءراقولاو «ةنيكسلا :يهف سولجلا لاح يف ىتلا ةسمخلا امأف ءهتبحم لاح

 ةبقارملا : يهف هنع ةبيغلا لاح يف ىتلا ةسمخلاو «فوخلاو «ءايحلاو «ةبيهلاو

 ركذ ىلع ةموادملاو «هتيانعب كاسمتسالاو «عضاوتلاو «هيلإ راقتفالاو «هوحن

 هيلإ رظنلا :يهف هركذ لاح يف ىتلا ةسمخلاو «ميظعتلاب هبلق يف هلئاضف

 «ةديقعلا نم هنيبو كنيب اميف رظنلاو «هتكربب راصنتسالاو ههيف ءاجرلاو

 .قوشلا ةموادمو .«بحلا ةموادم :ىيهف ةبحملا لاح ىف ىتلا ةسمخلاو

 ."'"( هيلإ قايتشالا نم لاهذنالاو «جيهلاو هوحن ىمحلاو

 ام بادآلا هذه تمسق يتلاو كلذ يف مهنع ةدراولا صوصنلا عمجأ نمو

 ىلإ اهعجرمف خيشلا عم نوكت يتلا بادآلا امأو ١ :هلوق يف ةبيجع نبا نع ءاج

 هرمأ لاثتما :اهلوأف :ةرهاظلا امأف «ةنطاب ةعبرأو «ةرهاظ ةعبرأ ءرومأ ةينامث

 نم نسحأ خيشلا أطخف ءهفتح هيف ناك نأو هيهن بانتجاو «هفالخ هل رهظ نإو

 .ديرملا باوص

 الو .هيدي نيب كحضي الف ءهيدي نيب سولجلا يف راقولاو ةنيكسلا :اهيناثو

 «لاوحألا نئارقب هنع مهفي وأ مالكلل هيعدتسي ىتح ملكتي الو هيلع هتوص عفري

 الو «هيدي نيب الو .هعم لكأي الو «نيلو قفرو توص ضفخب «ةركاذملا لاحك

 ] .هنم اًبيرق وأ هعم ماني

 .هلوقب وأ «هلامب وأ ءهسفنب «ءناكمإلا ردقب هتمدخ ىلإ ةردابملا : اهئلاثو

 روضح ماود :اهعبارو «يلاوملا يلومل «ءلاصولا ببس ءلاجرلا ةمدخف

 )١( ص يلوزجلا مامإلاب يلومشلا فيرعتلا : ١ا- 77.
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 برقي هيلإ لاصولا ريركت ردقب ذإ «هيلإ لوصولا ريركتف نكي مل نإف ءهسلجم
 .لاصولا

 : ةينطابلا بادآلا امأو

 ةعيرش نيب هعمجل «ةيبرتلاو ةخوخيشلل لهأ هنأو «هلامك داقتعا :اهلوأف

 هِي يبنلا مدق ىلع هنأو «ءكولسو بذج نيبو «ةقيقحو

 .هبلق يف هتبحم ةيبرتو ءاًرضاحو اًبئاغ هتمرح ظفحو «هميظعت :اهيناثو

 ىقب ولو هل ريس ال هل قدص ال نمف «نوكي قيدصتلا ردقبو .هقدص ليلد وهو

 لبق نم هيلع دري ام الإ هلمعو هملعو .هتسايرو .هلقع نع هلازعنا :اهثلاثو

  هقيرط يف ةنس يهف «هخيشب هتاقالم دنع يلذاشلا انتقيرط خيش لعف امك «هخيش

 لبق هلمعو هلمع نم لستغي نأ دب الف ةيلذاشلا ةقيرطلا هذه يف هخيش ىتأ نم لكف

 .يفاولا هددم رحب نم يفاصلا بارشلا لانيل ءهخيش ىلإ لصي نأ

 «حيبق لك حبقأ نم مهدنع اذهو «هريغ ىلإ هنع لاقتنالا دنع :اهعبارو

 سأب الف رهاظلا لهأ خويش امأو «مدقت امك ةيبرتلا خويش عم هلك اذهو ءاهلصأ

 .""”( نذإ ىلإ جاتحي الو «مهدجو نإ نطابلا لهأ ىلإ مهنع لقتني نأ

 :بادآلا نم قبس امل ليصفت يلي اميفو
 ١- لمعلاو ملعلا نم جورخلا :

 همولع عيمج كرتي نأ ةيبرتلا خيش دي ىلع هكولس دنع ديرملا بادآ دكآ نم

 هخيش يقل نيح ةيلذاشلا لاق «هيلع خيشلا هيقلي ام رظتنيو ءاهنم أربتيو هلامعأو

 مالكو «١/184١:ةيسدقلا راونألا يف افو ىلع مالك رظناو ١58- 2.٠6١ : ص ممهلا ظاقيإ (1)

 .58١:ص ممهلا ظاقيإ يف لمجلا يلع



 الو اًملع فرعأ ال ىتح يلمعو يملع نم تلستغا ىنإ مهللا ١ : شيشم نبا

 ناكو ١ : يواقردلا يبرعلا لاق «''”« خيشلا اذه دي ىلع ّىلع دري ام الإ المع

 ."'"( كلذ نم الإ ةقيقحلا ملع ليصحتل قيرط ال ذإ «هدعب ىتأ نمل ةنس كلذ

 لخدي نأ لبقو » : يطرشيلا ىلع اهدلاو ةمجرت يف ةيطرشيلا ةمطاف تلاقو

 ملعلا نم اًيلاخ اًريقف ف هيلع لخد مث .هلمعو هملع نم درجت هخيش ىلع يدلاو

 ."70 لمعلاو
 اا 2 5 ٠ ىدأوه . ٠

 : هخيش ةروص يف ُةْكَي هلوسرو ىلاعت هللا ةيؤرب خيشلا ةروص يف ءانفلا -؟

 الو .خيشلا ةروص هنع بيغت ىتح هخيش يف ىنفي يذلا وه لماكلا ديرملا

 لاق , ىلاعت هللا الإ هيف ىري الأ لمكألاو .ةيدمحملا ةقيقحلا الإ هيف ىري

 نم لماك خيش يش ةيبرت تحت لخادلا ديرملا نأ ملعاو» : تاماشلا وبأ دومحم

 هخعيش آد الإ نوكت "ال «2كلذك هلاوحأو هدهاشم عيمج داشرإلا لهأ

 ةروصلاب هدهاشو اخيش هنوك ةهج نم هخيش ةروص نع باغ ىتمو . هتطساوو

 هللا هقفو نإف «هيف ةينابرلا ةيلعلا ةبترملا دوهشل دعتساو ءزاف دقف ةيدمحملا

 أ*!(هانم ةياغ غلب دقف هخيش روص يف قحلا هل ىلجتو هادهو

 : بلقلاب ولو خيشلا ىلع ضارتعالا ةمرح
 :(50) ةدامو (55) ةدام ةيلذاشلا ةيدماحلا ةداسلا ةقيرط نوناق يف ءاج

 وأ هب رمأ ام ىلع اليلد هنم بلطي نأ الو .هخيش عزاني الأ ذيملتلا ىلع بجي ١

 عطقناو هدهع ضقن دقف هخيش ىلع ضرتعا نمو هللا ءانمأ خايشألا نإف ,هلعف

 .' ”«ددملا باب هنع دسناو .خيشلل اًمزالم ناك ولو «خيشلا نع

 .1؟ :ص رارسألاةرد )١(

 .95-9 ؛ ص ةيدهلا روشب (؟)

 .185 :ص قحلا ىلإ ةلحر 2/99

 ١9-55., :ص ةيهلالا تاماهلالا (5)

 .4 :ص ةيلذاشلا ةيدماحلا ةداسلا ةقيرط نوناق (0)



 «دقنو ضرع » ةيلذاشلا 20

 : تقو لك يف هيف رظنلا لامعإو خيشلا يف ركفتلا يف قارغتسالا -؛

 ردق ىلعف «هخيش يف هلك هرطاخ نوكي نأ ديرملا ىلع بجاولا نأ اومعز

 هب مهسفنأ اولغشأ مهنأل مهاعريو مهظفحيف «خيشلا دنع مهتلزنم نوكت كلذ

 : مهرطاوخ عسو ىتح

 يف اونوكت نأب خيشلا اوبلاطت ال١ :هيديرمل يسرملا سابعلا وبأ لاق
 نوكي ام رادقم ىلعف «مك رطاخ يف خيشلا نوكي نأ مكسفنأ اوبلاط لب «هرطاخ

 هبلق نوكي نأ بجي » : يضارلا ةمالس لاقو '"(هدنع نونوكت مكدنع خيشلا

 هلامعأ يف هرثأتيو ءهروضحو هبايغ يف هلثمتي ءهخيش عم هيعوو هريكفتو
 .")(هلوقأو

 : خيشلل ةدارإلا بلس -ه

 امهم هخيش ةدارإ قفو ريسيو «هتدارإ يغلي يذلا وه مهدنع قداصلا ديرملا

 ةدارإلا يل ابلست نأ امكل دب ال » :هيديرمل اًهجوم يواقردلا يبرعلا لاق « تناك

 بلسو «ةقيقحلا يف ِهَّلل ةدارإلا بلس وه خيشلل ةدارإلا بلس نأل ءامكسفنأ يف

 نأ باوصلا نم سيلو » :اًضيأ لاقو : ")0 ىربكلا ةيصوصخلا وه ِهّلل ةدارإلا

 امنإ ...ببستلا يف يل نذئا وأ ءدرجتلا يف يل نذئا :هخيشل ديرملا لوقي

 يدي نيب تيملاك هيدي نيب نوكي ىتح ءهسفن يف ةدارإلا هل بلسي نأ باوصلا
 1406 كسفغم

 : هخيشل ديرملا ةيدوبع -"

 لاق ءهخيشل اًمداخو اًدبع هسفن لعج نم وه مهدنع لماكلا ديرملا

 )١(  :ص ننملا فئاطل ”١47.

 :ص يضارلا ةمالس يديس (؟) 17.

 ) )*0:ص ةيدهلا روشب ١15٠.

 ) )4:ص ةيدهلا روشب 1/8 7.



 ككل ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نم اًمداخ الإ يسفن دعأ ام هّللاو ١ : يلذاشلا هخيش ةيرذل يسرملا سابعلا وبأ

 ىلع ةقيرطلا ذخأي نأ دارأ اذإ ريقفلا » :يواقردلا يبرعلا لاقو ا"( مهمادخ

 نم مهتلفكب ماق نإ الإ طق مهبحصي الو ءاهلهأل اكولمم اًدبع نكيلف اهتقيقح
 ( عاطتسا ام يه ثيح 0

 ىلإ لصو نإف » : لماكلا خيشلا يف ةيلذاشلا ةيدماحلا ةقيرطلا عابتأ لاقو

 يف ديسلا فرصت هيف فرصتيو «ديرملا يرتشي نأ يف قحلا هل ناك دحلا اذه

 ."7( عيب هيلإ هسفن عيبي نأ ديرملا ىلعو «نقلا

 : خيشلا ءاطخأ لك ريربت -

 هيف عقو أطخ لك ريربت ءايلوألاو خويشلا عم لماعتلا يف مهدعاوق نمو

 لاق «عرشلا ةمرح ال خيشلا ةمرح يه ةربتعملا ةمرحلاف ناك امهم خيشلا

 ام لك يف هل ملسيو «هناسلو هبلقب هخيش ىلع ضرتعي الو :يضارلا ةمالس

 .ةدامو املع عسوأ خيشلا نإف «عرشلا رهاظ ريغ ىلع كلذ ناك ولو «هنم هاري

 ."0(هربتخي وأ «ديرملاب ركمي امبرو ههّللاب ةفرعم ديزأو ءهبرل ةيشخ رثكأو
 نم ناكو ةقيرطلا هنع ذخأ دق ناكو هخويش دحأ ىلع لخد قورز نأ اومعزو

 ىلع لخدو عجر املف «ةجاحل اًموي هلسرأف ةمدخلا يف نيمئاقلاو نيمزالملا

 وهو «كلذك هراسي نعو «لامجلاو نسحلا ةياغ يف ةأرما هنيمي نع دجو خيشلا

 خيشلا اذه نإ : هسفن يف قورز لاقف .هذه ىلإ ةراتو هذه ىلإ ةرات تفتلي

 يقلأ هنأكف ,خيشلا دنع نم جرخف ,يدوهي اي بهذا : خيشلا هل لاقف «قدنزت

 بابحأ ضعب ىلإ ىشمو «ىلاعت هللا ىلإ عرضتيو يكبي راصف ؛دوهيلا ةمس هيلع

 ١56. :ص ننملا فئاطلط (0)

 ١5٠. :ص ةيدهلا روشب (؟)

 ١77. :ص يضارلا ةمالس يديس ()

 .5486 ١/ :ديدملا رحبلا : رظناو ٠١. :ص ةيدماح ظعاوم (5)
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 خيشلا ىلإ هعم ىشمف .هفطعتسيو خيشلا ىلإ هعم يشمي نأ هلأسف خيشلا

 انأ دالب يف انعم سلجت ال نأ طرشلا :هل لاقو «هلبقو هيلع فطعف هفطعتساف

 ."''ةرخآلاو ايندلا مه نيتأرملا نأ ىعدا مث ءاهيف

 : هلوقب وأ هلامب وأ هسفنب ناكمإلا ردقب خبشلا ةمدخ ىلإ ةردابملا -4

 ال نأ هيلعف «!خيشلا ضاحرم فظني نأ ىلإ ديرملاب ةمدخلا لصت دقو

 : ينارعشلا لاق ءلوصولاو يقرتلل ببس ةمدخلا نأل .«كلذ ىلع ضرتعي

 ""”بارسلا حزن يف هلمعتسا اذإ هبلقب هخيش ىلع ضرتعي ال نأ هيلع بجيف »
 .""« يتابارس لمعا :هل لاق وأ ءالئم

 : ملعلا سلاجم روضح ىلع خيشلا ةمدخ ليضفت -4

 لاق ءركذلاو ملعلا سلاجم روضح نع خيشلا ةمدخ نولضفي مهنإ لب
 ارضحو ارفس هتمدخ يف خيشلا هماقأ اذإ -ديرملا يأ- هنأش نمو » : ينارعشلا

 هاري اميف هلمعتسي امنإ خيشلا نإف «ردكتي ال نأ ركذلا سلاجم رضحي نأ نود

 دقف لضفأ كلذ ريغب هلاغتشا نأ ىأر وأ ردكت ىتمو «هوجولا رئاس نم هل اريخ

 ! !هتمأ ىلع كي هَّللا لوسر ةهج نم هيلع نيمأ خيشلا نإف !!هخيش دهع ضقت
 ." "0 تاماقملا يف مهرخؤي امع مهاهنيو مهيقري ام مهعم لعفي نأ بلاطمو

 ءابدأ ةيفوصلا هيمسي يذلا خياشملل نيهملا للذتلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ةيناسناإلا هتمارك نم جرخي ىتح ديرملل ريقحتو راغصو لذ هنأ عقاولاو

 ةفلاخم تناك ولو هتاهيجوتو خيشلا ةدارإ يف بوذيل «ةلقتسملا هتيصخشو

 .هخياشمل هلذ لامك يف ديرملا لامكف ءرهطملا عرشلل

 .05 :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت ىف ةينابرلا تاحوتفلا :رظنا ()

 .ضاحرملا وه بارسلا (؟)

 ١١5. :ص ةيفوصلا دعاوق ةفرعم ىف ةيسدقلا راونألا (9)

 ١١8. :ص ةيسدقلا راونألا (:8)



 ماركلا ةباحصلا مهو نينمؤملا تاداس لاح عم ةيفوصلا بادآلا هذه نراقو

 عابتالا لامك عم - مهنأ فيكو ءرفسلاو رضحلا يف ِةَِكَي نيلسرملا ديس عم بوو
 اًراسفتسا هنوملكيو «ءهيدي نيبو ءهعم نولكأي اوناك -ريقوتلاو بدألاو

 ام فالخب «ةرهطملا ةنسلا بتك كلذب رخزت امك لي هنوطسابيو ءاّحارتقاو

 .نيهملا دايقنالاو ليلذلا مالستسالا نم مهعابتأ نم ةيفوصلا هديري
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 يلع ١ جرجا ىج
 ىصسسئوزبال نمد س١
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 :ةيلذاشلا دنع ةدهاجملا موهغم دقن :سماخلا ثحبملا

 :سفنلا ةدهاجم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع :اًلوأ

 : '”ةئسلا لهأ دنع اهتلزنمو ةدهاجملا ىنعم ١-

 ْمكَع ها ُلْضَف اًلْلَو : هلوقب نينمؤملا هدابع ىلع ةيكزتلاب ىلاعت هللا نتما

 :روسا «ٌةيلَع ميم أَو دمج نم ّْقَرُج هلأ خلو اد دل ْنِي كد لَو ام متم
 : ىلاعت لاقف سانلا بولق هب يكزي هي هيبن لسرأ هنأ هباتك يف ربخأو 71١[( :رونلا

 بنكلا مهملعيو ميكرو -دجإ+ مولع أوُلْسَي ْمُهْنَم الوس .ر َنكيمَأْلا ىف َتَحَب ىِرَل وهي

 لأسي كو يبنلا ناكو «[7 :ةعمجلا ةروس] نيت ٍلَلَص ىنَل لب ني أك نإ َدَْكِلكَ

 نم ريخ تنأ اهكزو ءاهاوقت يسفن ِتآ مهللا» :لوقيف ةاكزلا هذه ب هللا

 .'")(اهالومو اهيلو تنأ ءاهاكز

 ةروس ىف نبك هللا مسقأ دقو ءاهحالصإ و «بولقلا ةيمنت ةيكزتلاب دصقيو

 هتبيخو «هسفن ةيكزتب طونم دبعلا حالص نأ ىلع ايلاوتم امسق رشع دحأ سمشلا

 لهعت يف مهتاجنو مهزوفو مهحالفو دابعلا حالصف «ءهسمن ةيسدتب ةطونم

 نمو قبو هّللاب كرشلا نم مهرهاوظو مهنطاوب ريهطتو «حالصالاب مهسفنأ

 .رهطملا عرشلل اهمالستساو ديحوتلاب اهتيلحتو ءةمومذملا تافصلا رئاس
 هلع يبنلا هب ىكز امب مهسفنأ نوكزي مهف « عابتالا لهأ مه ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 ام جهانملا نم نوجهتني الو :ةيكزتلل اقرط نوعدتبي الف و ةباحصلا سوفت
 .مهلامعأو مهلاوقأو مهتاداقتعا ملعلاب نوطبضي مهو «ةوبنلا جهن فلاخي

 عرش ىلع ميقتست ىتح هسفن دبعلا دهاجي نأ سفنلا ةيكزت لئاسو مظعأ نمو

 .حورلا ءاذغو سفنلا ءافشو «ةيفوصلاو ةنسلا لهأ نيب ةيكزتلا :رظنا )1١(



 ننقل ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابل
 داهجو «ناهربلاو ةجحلا داهج : عاونأ ةثالث ىلإ ةدهاجملا عونتتو «ىلاعت هللا
 امدنع سفنلا نأ كش الو .«ناطيشلاو سفنلا داهجو «لاملاو سفنلاب لاتقلا

 ودعلا رطخ نم دشأ اهرطخو ءاهبحاصل ةودع يهف ءوسلاب ةرامأ نوكت
 .ةرخآلاو ايندلا يف هكلهت يهف «يجراخلا

 سفنلا تناك املك هتقشم دادزتو «سفنلا ىلع قاش لمع سفنلا ةدهاجمو

 يف حلفيل ربصلاب ىلحتي نأ دبعلا ىلع اًمازل ناك اذلو «ىلاعت هَّللا نع دعبأ

 هتلصو ربصلا ةقيقح اًئيبم- ميقلا نبا لاق ءاهيلع بلغتلاو هسفن ةدهاجم

 ىوهلا ثعاب ةلباقم يف نيدلاو لقعلا ثعاب تابث ربصلا» :-ةدهاجملاب

 ,"(ةوهشلاو

 :اهتيوعصو ةدهاجملل سفنلا ةجاح -؟

 ءرشب الإ رمأت ال سفن يهف ءءوسلاب ةرامألا هسفن دبعلا ءادعأ رطخأ نم

 الو ءاهتدهاجم دنع عارص يف وهو «ةرخأآلاو ايندلا يف هتكلهأ اهل ملستسا نمو

 نبا لوقي اذه يفو ءاهتدهاجم ىلع ربص نم الإ اهب عفتنيو «هسفن ىلع لصحتي

 ال رئاس لكو نو هللا ىلإ ريسلا قيرط يف قاش ميظع لبج سفنلا » :ميقلا
 قاش وه نم مهنم نكلو ؛هيلإ يهتني نأ دب الف «لبجلا كلذ ىلع الإ هل قيرط
 كلذ يفو «هيلع هللا هرسي نم ىلع ريسيل هنإو « هيلع لهس وه نم مهنمو «هيلع

 مهعم نكي مل اذإف ...نيرئاسلا ىلع قيرطلا نوعطتقي صوصلو ...ةيدوأ لبجلا
 كلت مهب تقلعت الإو تابخالا تيزب دقتت «نيقيلا حيباصم و «ناميالا ددع

 .ريسلا نيبو مهنيب تلاحو «عطاوقلا كلت مهب تئبشتو «عناوملا

 ماحتقاو هعطق نع اوزجع امل مهباقعأ ىلع اوعجر هيف نيرئاسلا رثكأ نإف

 هعافتراو ههوعص نم سانلا رذحي لبجلا كلذ ةلق ىلع ناطيشلاو «هتابقع

 ) )1١ص نيرباصلا ةدع : ١5.



 عطاقلا حايص هب دتشا لبجلا كلذ يف رئاسلا ىقر املكو ...هنم مهفوخيو

 ءانامأ نهلك فواخملا كلت تبلقنا هتلق غلبو هعطق اذإف «هفيوختو هريذحتو

 اقيرط ىريو ءاهتابقع ةقشمو «قيرطلا ضراوع هنع لوزتو .«ريسلا لهسي ذئنيحو

 ةداعسلا نيبو دبعلا نيبف ...لهانملاو لزانملا ىلإ هب يضفي ءانمآ اعساو

 ."'"0( بلق تابثو «سفن ةعاجشو «ةعاس ربصو ؛ةميزع ةوق :حالفلاو

 :اهل ةرسيملا لماوعلاو ةدهاجملا ةقيرط -*

 سانلا كرتي مل هنإف اهتيكزتو سفنلا ةدهاجمب هدابع ىلاعت هَّللا رمأ امل

 دسفت دق ةقاش قرط ثادحتساب مهسفنأ ىلع نوقشيو «كلذ يف نودهتجي

 ام ىلإ دشرأو ءاهملاعم حضوأو .ةدهاجملا هذه لبس مهل رسي لب . مهسفنأ

 : ةيلاتلا رومألا يف قرطلا كلت نايب نكميو ءاهتقشم لهسي

 : ديحوتلاب ةيكزتلا : ىلوألا ةقيرطلا

 تادابعلا عاونأ رئاسب سفنلا وكزت ال لب ءديحوتلاب ةيكزتلا ةيكزتلا لصأ
 لمشيو «ىلاعت هّللاب ناميإلا وه ديحوتلاب دوصقملاو ءالوأ ديحوتلاب وكزت ىتح
 دقو «ةدابعلا عاونأ عيمجب نو هدارفإو «هتافصو هئامسأو «هتيبوبرب ناميالا

 ةوعد يكملا نآرقلا ناكو «ديحوتلا ىلإ وعدي اماع رشع ةثالث ِةْكَي يبنلا ىضق
 نيضرعملل هدعأ ام كلذكو .ديحوتلا لهأل َنْيِك ِهّللا هدعأ ام نايبو «ديحوتلل

 نيرفاكلا كلهأو «نيدحوملا هءايلوأ نيو هللا رصن فيكو «هديحوت نع
 مُهَو ركز نووي ال َنِدَلا * َنيِكرَتُمل ٌليَوَوا : ىلاعت هللا لاق «نيدناعملاو

 ينعي : سابع نبا لاق » : ريثك نبا لاق ([5-0:تلصف ةروس] «َنوُرْفك ره ٍةَرْخألاب

 « سحب توكرشملا اَمَّنِإ م :ىلاعت لاقو «""”« هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي ال نيذلا

 .ى-9//؟:نيكلاسلا جرادم ()
 .107” /ا/ : ريثك نبا ريسفت 020



 0362 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 هللا فرعت ال اهنأل ةسجن مهبولقف «ةيونعم ةساجن مهتساجنو [7/1:ةبوتلا ةروس]

 ةساجنو «ةحيحص ةدابع هل كيرش ال هدحو هدبعت الو «ةحيحص ةفرعم ْنلك

 هسفن دبعلا رهطي نأ تابجاولا لوأ ناك اذل «ةبوتلا الإ اهرهطت ال ةمزالم كرشلا

 .ديحوتلاب اهيكزيو «كرشلا ساجنأ نم
 نكيلف  :لاق نميلا ىلإ اذاعم لسرأ امل لصألا اذهب ِةِلي يبنلا مامتها نمو

 كوعاطأ مه نإف هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت ام لوأ

 .""”( ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ مهيلع ضرف دق هَّللا نأ مهربخأف كلذل

 :ةدابعلاب ةيكزتلا : ةيناثلا ةقيرطلا

 :ىوقتلا تاجرد اهغولبو ءسفنلا ةيكزت ىلإ يدؤملا قيرطلا يه ةدابعلا
 .هتدابعو هَّللا ديحوت ىلإ نوعدي لسرلا لسرأو «هتدابعل قلخلا هللا قلخ دقو
 .[55:تايراذلا ةروس] «ونوُدبعَيِل اَّلِإ ىنالاو َّنَلْل ٌتْقَلَع امو : ىلاعت لاق

 هيي

 رسب ل

 اوبنَتَجَلو هَل اوُدْبْعأ نأ اَلوُسَي ٍَةَنُأ ْلُك ىف مْئَمب دَقَلَو9# :ىلاعت لاقو
 .[5:لحنلا ةروس] 4 توصل

 هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا ةدابعلا 7 :هلوقب ةيميت نبا اهفرع دقو

 هَّللا قح ءادأ ةدابعلا نم دوصقملاو ("'”(ةرهاظلاو ةنطابلا لامعألاو لاوقألا نم

 هناحبس هرمأ لاثتماو «هل راقتفالاو لذلا راهظإو هيدي نيب عوضخلاو «هناحبس

 ةربتعم ىرخأ دصاقم يتأت مث ءاهلك تادابعلا ةلع يه هذهو .هقلخ هب دبعت اميف

 يذلاو «ةدابعلل ةمزال تارمث يهف «قالخألا ةماقتساو «سفنلا ةيكزت :لثم

 امك طقف سفنلا بيذهت لجأل سيل ةدابعلا نم ةلعلا نأ هيبنتلا اذه ىلإ وعدي

 لغتشي لب «ةدابعلل ةجاح الف هسفن لامكل لصو نم نأو «ةيفوصلا ةيعدت

 .19:ح ملسمو :2١558 ح يراخبلا هجرخأ )١(

 ١159/5٠١. : ىواتفلا عحومجم )00



 .دقتو ضرع , ةيلئاشلا 2
 هلل ةيدوبعلا يه ةدابعلا ةياغ لب «ةيلذاشلا لوق نم هضرع قبس امك ركفتلاب

 .""”ةيوناث ةلع يهف سفنلا بيذهت امأو «ىربكلا ةياغلا يهو هيدي نيب للذتلاو

 لعف مث ءالوأ اذهو تامرحملا كرتو تابجاولا لعف ةدابعلا تحت لخديو
 كولس :ناكولس كولسلاو » :ةيميت نبا لاق ءاّيناث تاهوركملا كرتو لفاونلا

 ءارهاظو انطاب «تامرحملا كرتو «تابجاولا ءادأ وهو :نيميلا لهأ راربألا

 بسحب بحتسملاو بجاولا لعف وهو :نيقباسلا نيبرقملا كولس :يناثلاو

 ءيش نع مكتيهن اذإ » :ِةْلَي يبنلا لاق امك «مرحملاو هوركملا كرتو .ناكمإإلا

 0 متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإو .هوبنتجاف

 :تامرحملا كرتو تابجاولا لعفب ةيكزتلا ١-

 هبر ىلإ دبعلا هب برقتي ام ىلوأو ءديحوتلاب ةيكزتلا دعب ةبجاو ةيكزت هذهو

 لوق كلذ يف ةدمعلاو «تامرحملا بانتجاو ضئارفلا ءادأ نيو هَّللا ديحوت دعب

 امم يلإ بحأ ءيشب يدبع يلإ برقت امو » :ىلاعت هللا لاق :لاق كي يبنلا

 لامعألا بحأ ضئارفلا ءادأ نأ هنم دافتسيو ) : رجح نبا لاق أل( هيلع هتضرتفا

 .076 هللا ىلإ

 اهب لصحت امم ةبجاولا ةعيرشلا لامعأ نأ ىلع ةيعرشلا صوصنلا تلد دقو

 نع عَنَت ةزلكّصلا كرإ# :ىلاعت هللا لاق :ةيكرت ةالصلاف : سفنلا ةيكزت
 9 : ىلاعت هللا لاق : ةيكزت ةقدصلاو :[40 : توبكنعلا ةروس] 6 ِركَصْلاَو اَسحفلا

 هللا لاق : ةيكزت جحلاو “211١7 :ةبوتلا ةروس] اهي مر ٌشرَهَطَت ُهَفَدَص ميو نم

 ) )1١ص يواضرقلا فسويل مالسالا يف ةدابعلا :رظنا : ١١0« ص حورلا ءاذغو سفنلا ءافشو :

.٠ 

 ,17707/ :ح ملسمو 2/184 :ح يراخبلا :هجرخأ (60)

 .5 ١-:57 : ىواتفلا عومجم ف

 .0١510؟ :ح يراخبلا هجرخأ (4)

 .؟4/١7 :يرابلا حتف (5)



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابا
 لهأو «[1517:ةرقبلا ةروس] * َيَحْلا ىف َلاَدِح اَلَو تَئوُمُش الو َتَهَر ًالقإ» : ىلاعت 3 م را يس

 «لضفألاو عفنألا هنأل اّلوأ هّللا هبجوأ ام مهسفنأ ةيكزت يف نومدقي ةنسلا

 «تاهوركملا كرتو لفاونلا لعف ىلع تامرحملا كرتو تابجاولا لعف نوم دقيف

 يغبنيف « لضافلا نع لوضفملا لمعلاب هلغشي نأ دبعلا ىلع ناطيشلا سيبلت نمو

 .لفاونلاب َنْبَو هَّللا ىلإ اببحتو ابرقت دادزي مث ءالوأ هضئارف دبعلا لمكي نأ

  -1١لفاونلاب ةيكرتلا :
 لوق هيلع لديو «تاعاطلا سانجأ عيمج نم ضئارفلا ادع ام يه لفاونلا

 .« هبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي يدبع لازي الو » : ىلاعت هللا لاق : كي يبنلا

 : ىصاعملا نطاوم نع دعبلا :ةثلاثلا ةقيرطلا

 هللا ةيصعمل برقي ام لك نم دبعلا برهي نأ ةدهاجملا عاونأ مظعأ نم

 «تاركنملا نطاومو وهل سلاجمو ( عوس ءاقفر نم ءاهب ركذي وأ « ىلاعت

 قلطنا » :هل ليق دقف ءاسفن نيعستو ةعست لتق يذلا لجرلا ةصق كلذ ىلع لديو

 ىلإ عجرت الو .مهعم هللا دبعاف هللا نودبعي اًسانأ اهب نإف اذكو اذك ضرأ ىلإ
 .'70( ءوس ضرأ اهنإف كضرأ 010 أ ا .لف 0

 : مهنم نيمدقتملا رابخأ ةعلاطمو نيحلاصلا ةبحص :ةعبارلا ةقيرطلا

 بجي هنإف ةاصعلا ةسلاجمو يصاعملا لعف نم هنع رشلا ةدام دبعلا عطق اذإ

 ىلع هنوئيعي نيذلا نيحلاصلا ةبيحاصمو ةحلاصلا لامعألاب كلذ لدبي نأ

 مظعأ نم مهرابخأ ىلع عالطالاو مهتبحاصم و .اهتيكزتو هسفن ةدهاجم

 لهأ ةبحصب هللا انرمأ كلذلو .ىوقتلاو حالصلا دبعلا بسكت يتلا بابسألا

 مم اونوُكو َهَلَأ أوُقَنَأ اوما يذلا امأتكي» :ىلاعت لاقف ءىوقتلاو قدصلا
 مُهّير توعدي نبذ مم كسْفَن ريصاو## :لاقو «[5١١:ةبوتلا ةروس] 4 َنيِقٍدنَّصْل

 ةتل لس سو ريل ب ف قرع ا

 .[18:فهكلا ةروس] «رههجو نوديرب ىشعلاو وؤَدْغْلِ

 .7777:ح ملسم هجرخأ )١(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةللكلا

 :ةنسلا لهأ دنع ةيكزتلاو ةدهاجملا نم ةباغلا -4

 «ىلاعت هَّلل ةيدوبعلا لامك قيقحت ةئسلا لهأ دنع ةيكزتلاو ةدهاجملا ةياغ

 :ىلاعت هَّلل هنطابو دبعلا رهاظ مالستساو ؛هل لذلاو بحلا بتارم لامكتساو

 قيقحت وه قحلا نيد امنإو ١ :ةيميت نبا لاق ءميلس بلقب هبر دبعلا ىقلي نأو

 ليمكت ردقبو «ةجرد لكب للا ةبحم قيقحت وهو ءهجوألا لكب هلل ةيدوبعلا

 اذه صقن ردقبو «هدبعل برلا ةبحم لمكتو «هبرل دبعلا ةبحم لمكت ةيدوبعلا
 هللا ريغل ةيدوبع هيف تناك هَّللا ريغل بح بلقلا يف ناك املكو ءاذه صقن نوكي

 بسحب هللا ريغل بح هيف ناك هللا ريغل ةيدوبع هيف ناك املك وأ «كلذ بسحب

 وهف هَّللا هجو هب داري ال لمع لكو «ةلطاب يهف هَّلل نوكت ال ةبحم لكو «كلذ
 .©06 لطاب

 قلخلا ةوفص فصو َنْيَو هللا نأ ةيكزتلا ةياغ يه ةيدوبعلا نأ ىلع لدي اممو

 نع ربكتسي نم دعوتو مذو «كلذب مهحدمو «ةيدوبعلاب لسرلاو ةكئالملا نم

 ٍضْراْلاَو ٍتاومَسلا يف نم ملَوِ : ةكئالملا فصو يف ىلاعت لاق : لجو زع هتيدوبع

 نع لاقو 1١9[« :ءايبنألا ةروس] 1 نورس و فتدابع 6 ْع نورت لَم ٍمدنِع نمو

 ةروس] لي ِعَرْسِإ هبل التم ُهَتلَعَحَو هيلع اما ُدَبَع اَلِإ َرُه نإ :الكا حيسملا

 : ءارسإلا يف لاقف .هلاوحأ لمكأ يف ةيدوبعلاب الع هيبن تعنو «[104:فرخزلا

 ةروس] هياصقألا دِحْسمْلا َّلِإ ٍراَرَكْلا ٍرِجْسَمْلا برت اليل ءوِدَبَعِي رشا َىِذَلا نحْبْسال

 :ةوعدلا يف لاقو 01٠١ :مجنلا ةروس] حو آم بدع نإ 220 1١[« :ءارسالا

 يف لاقو «[14:نجلا ةروس] هاَدَبِ ِهَيَع َّن دونوكَي اوداك ةوعدي هللا دبع ما 31 منو

 ةروس] لدم نِي ْوَروُس أونَأَه انَِبَع لع ان اَنْ ٍبْبَر ف منك دوج : يدحتلا
 .[ 77 :ةرقبلا

 )١( عرمجم الفتاوى:5١/١,



 0340 ةينئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 «ةيدوبع سانلا لمكأ قلخلا فرشأ مه نيذلا ةكئالملاو لسرلا تناك اذإف

 لمكتسيو ةيدوبعلا لامك ققحي نأ كلذب هتياغ هسفن ةيكزتب دبعلا نإف
 .اهتام زلتسم

 :ةيلذاشلا دنع اهتاقيبطتو ةدهاجملا ىنعم نالطب نايب :اًيناث

 هجوألا يف كلذ نيبتيو «ةدهاجملا موهفم يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تأطخأ

 : ةيلاتلا

 :ةدهاجملا موهفم يف عسوتلا يف ةيلذاشلا+ ةقيرطلا لالض :لوألا هجولا

 وه دهزلا نأ اوعداو ,دهزلاو ةدهاجملا موهفم يف ةيفوصلا قرطلا تلض

 لمعلا نم درجتلاو ءراخدالاو كالتمالا ميرحتو «رانيدلاو مهردلا كرت

 «قزرلا نم تابيطلاو «جاوزلا نع ضارعاإلا : يه ةدهاجملا نأو ,بسكلاو

 ءاضقلل ةولخلا موزل كلذ قوفو «ةيلابلا ةقرخلاو «ةنشخلا ةمقللاب ءافتكالاو

 .ِةِلَع يبنلا يدهو «نيحلاصلا نأش كلذ نإ اًبذك اولاقو «سفنلا ظح ىلع

 ملو «شيعلا فظش اوفلكتي مل هباحصأو ِةْيكَي لوسرلا نأ ءالؤه ملع امو

 هب يضتقت امو «مهفورظ قفو مهتايح تناك امنإو ءرقفلا وأ دهزلا اوعنطصي

 اودجو اذإف ءائيش اودجي مل اذإ عوجلا ىلع نوربصي اوناكف «مهدالب ةعيبط

 ةراجتلا ليبس يف نولحريو «راقعلاو لاملا نوكلتمي ةباحصلا ناكو ءاولكأ

 ."'"”قزرلا بلطو

 «صوصتنلا اهب تدرو ةيعرش نوكت نأ الإ ةحودمم ةدهاجم لك سيلو

 قلطم مّظع نمو » :ةيميت نبا لاق «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا فلس اهلمعو

 «يعرشلا رهسلا دومحملا لب «ئطخم وهف ءاّقلطم امهب رمأو ؛عوجلاو رهسلا
 ةباتك وأ ةءارق وأ ركذ وأ ةالص نم مدقت امك يعرشلا رهسلاف «يعرشلا عوجلاو

 .07 :ص نيزلا فطاع حيمسل مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا (1)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 341

 ,2000 تادابعلا نم كلذ ريغ وأ هسرد وأ هيف رظن وأ ملع

 ىنعمو «ةنسلا لهأ دنع ةيعرشلا ةدهاجملا ىنعم ةيميت نبا ثحب دقو

 يدهلا ريخف سابللاو لكألا امأو ١ :لاقف ىرخألا قرفلا دنع ةلطابلا ةدهاجملا

 دري الو ءهاهتشا اذإ رسيت ام لكأي هنأ لكألا يف هقلخ ناكو هِي دمحم يده

 رضح نإو «هلكأ ءمحلو زبخ رضح نإ ناكف ءادوقفم فلكتي الو ءادوجوم
 رضح نإو «هلكأ هدحو زبخ وأ هدحو رمت رضح نإو ءهلكأ محلو زبخو ةهكاف

 لكأي ناكو «درابلا ولحلا هيلإ بارشلا بحأ ناكو ءاضيأ هّمِهَط لسع وأ ولح
 الو «نينول لكآ ال :لوقي ماعطلا نم نانول رضح اذإ نكي ملف «بطرلاب اّنقلا

 نارهشلا يضمي انايحأ ناكو «ةوالحلاو ةذللا نم هيف امل ماعط نم عنتمي

 ىلع طبري انايحأو ءءاملاو رمتلا الإ نولكأي الو ءران هتيب يف دقوي ال ةثالثلاو

 .هكرت الإو ءهلكأ هاهتشا نإف ءاماعط بيعي ال ناكو ءعوجلا نم رجحلا هنطب

 ءادرلاو رازإلا سبليو ءةمامعلاو صيمقلا سبلي ناك سايللا كلذكو

 ةبجلا سبليو

 رفسلا يف سبل «كلذ ريغو «ءفوصلاو نطقلا نم سبلي ناكو «جوُرْملاو

 نم عونصم كلذ بلاغو ءاهريغو نميلا نم بلجي امم سبلي ناكو «فوص ةبج

 يف هتنسف «ناتكلا نم ةجوسنم يهو ءرصم يطابق نم نوسبلي اوناكو «نطقلا
 «سابللاو ماعطلا نم «هدلبب هللا هرسي امم معطيو لجرلا سبلي نأ يضتقت كلذ
 .راصمألا عونتب عونتي اذهو

 ءهوحنو محللا لكأ نم عانتمالا ىلع هباحصأ نم ةفئاط عمتجا ناك دقو

 وُمْرَحح ال أوثَما َنِدَّلَأ اياتَيإل :ىلاعت هللا لزنأف ءءاسنلا جوزت نم عانتمالا يلعو
 س م ور سا سيو م 70 53 سا حر اس رسم ترو اسك مس ]كا روم روس د هدد

 هلأ كفر امم اوُعَو (© نيدّتعملا بحب ال هلأ ب اَودَنَمَن الو كَل هلا لحَأ آم ٍتاَبْيَط

 )١( عومجم الفتاوى:5١08/77.



 يفو 41-2144 :ةدئاملا ةروس] #َتوئمؤم فب رْشنأ ىذا هنأ اَوُقََنأَو ًَط 0

 لاقو «رطفأ ال موصأف انأ امأ :مهدحأ لاق الاجر نأ هغلب هنأ هنع نيحيحصلا

 لاقو «ءءاسنلا جوزتأ الف انأ امأ :رخآلا لاقو «مانأ ال موقأف انأ امأ :رخآلا

 .مانأو موقأو ءرطفأو موصأ ينكل » :لاقف .محللا لكآ الف انأ امأ :رخآلا

 لاق دقو "6 ينم سيلف يتنس نع بغر نمف .محللا لكآو .ءاسنلا جوزتأو

 زئدك نإ هني اوكار كافور اَم تبيِط نو اوك اُيَماَح بدأ ايكيا : ىلاعت هللا
 نمف يللي ركشلاو «تابيطلا لكأب رمأف 177[0:ةرقبلا ةروس] *تسوُدبَس ُهاّيِإ

 يفو ءهّللا حل اعيضم اطرفم ناك ركشي مل نمو ءاّيدتعم ناك تابيطلا مرح
 ةلكألا لكأي نأ دبعلا نع ىضريل هللا نإ :لاق هنأ ِلَك يبنلا نع ملسم حيحص

 نع هريغو يذمرتلا يفو «''”«اهيلع هدمحيف ةبرشلا برشيو ءاهيلع هدمحيف
 ةقيرطلا هذهف ,"'« رباصلا مئاصلا ةلزنمب ءركاشلا معاطلا » :لاق هنأ ِدِكَك يبنلا

 ىلإ اهنع فارحنالاو ءاهموقأو قرطلا لدعأ يه ِةِلَي هللا لوسر اهيلع ناك يتلا
 7 :نيهجو

 دقو «تابجاولاب مايقلا نع مهضارعإ عم «تاوهشلا لوانت يف نوفرسي موق
 :[91:فارعألا ةروس] 4َنيؤرَسمْلا بي ال ُمَنِإ ادم الو ابره اوك : ىلاعت لاق

 َنوَقْلِب فو ِتوَهَّشلا أوعبّتأو ةرلَصلا اوْعاَضأ ُفلَح مرعب ْنِم َفلَخ 96# :ىلاعت لاقو
 اهعرشي مل ةينابهر نوعدتبيو «تابيطلا نومرحي موقو «[154:ميرم ةروس] يانغ

 لأ 1م تبي أوُمَرَحُح اَل» : ىلاعت لاق دقو «مالسإلا يف ةينابهر الو «ىلاعت ِهّللا
 ماب صا طروم صال  محخمسم علم ريع

 : ىلاعت لاقو «[/1/ : ةدئاملا ةروس] # ندّتعملا بحي ال هلأ ب أود 1 الو كَل هلا

 . ٠8:١ :ح ملسمو 25057 :ح يراخبلا هج رخأ 21

 هححصو ؛11145١ :ح هجام نباو «7585:ح يذمرتلاو ؛, 5 :ح دمحأ هجرخأ (*)

 .500 :ح ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 ريال م تروا ل

 ةروس] هيلع َنوُلَمَت امي نإ اضن أولو ِتَبيطلا ني أوك لسرلا اًيايط
 امب نينمؤملا رمأ هللا نإ» :لاق هنأ ِةِكَي يبنلا نع حيحصلا يفو 0195١ :نونمؤملا

 زر ام ٍتابَيَط نم اوُلُك اَويَماَء بَل اًهيَأَي :ىلاعت لاقف «نيلسرملا هب رمأ

 ليطي لجرلا ركذ مث [171:ةرقبلا ةروس] «تروُدْبَس ُهاََيِإ رك نإ هلي اوُرْكْشآَو

 ءمارح همعطمو «بر اي «بر اي :ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ ثعشأ رفسلا

 1700 كلذل باجتسي ىنأف :مارحلاب يذغو «مارح هسبلمو «مارح هبرشمو

 انيلع مرحو «تابيطلا انل لحأ هللا نإف «لالح بيط لكو «بيط لالح لكو

 .اذيذل اعفان هنوك «هبيط ةهج نكل «ثئابخلا

 باتكلا لهأ فالخب ءانعفني ام لك انل حابأو ءانرضي ام لك انيلع مرح هّللا و

 مهل ةبوقع تابيط مهيلع مرحف «مهل تلحأ تابيط مهيلع مرح مهنم ملظب هنإف
 ماعطلا يف مهلاوحأ عونتت سانلاو «تابيطلا نم اًئيش انيلع مرحي مل ٍةِلَي دمحمو

 لامعألا ريخ نكلو «هلاح عونتي دحاولا صخشلاو «عبشلاو عوجلاو سابللاو

 نوكي دقو «نيلمعلا رسيأ كلذ نوكي دقو «عفنأ هبحاصلو . عوطأ ِةِكَي ناك ام

 .امهدشأ

 رمأب انرمأ اذإ عرشلا لب ءالوضفم ريسي لك الو ءالضاف ديدش لك سيلف

 داهجلاك «سفنلا بيذعت درجمل ال «ةعفنملا نم هيف امل هب رمأي امنإف ءديدش

 انيك أوُهَركَك نأ نسعو كَل هك وهو ُلاَتِيْلا مُكِتِلَع بّيك» : ىلاعت هيف لاق يذلا

 وه جحلاو «[؟7١:ةرقبلا ةروس] 46 مُكَل َش وهو اعيش اوبحت نأ ىَسعَو مكحُل ريح َوَهَو

 ردق ىلع كرجأ » :ةرمعلا ىف ة ةشئاعل 25 يبنلا لاق اذهلو ؛ريغصلا داهجلا
 | ..76"2 كبّصن

 ١٠١١8. :ح ملسم هجرخأ 000

 .١١15:ح ملسم هجرخأ (؟)



 اذه سيلف «ةحجار ةعفنم ريغ نم ندبلاو سفنلا بيذعت درجم امأو

 يف دلع لاق دقو .انرضي امع اناهنو ءانعفني امب هللا انرمأ لب ءانل اعورشم

 نإ :لاقو «.'"6 نيرسعم اوثعبت ملو نيرسيم متثعب امنإ :حيحصلا ثيدحلا
 ءةحورلاو ةودغلاب اونيعتساف «هبلغ الإ دحأ نيدلا داشي نلو ءرسي نيدلا اذه

 بحأ » :لاق هنأ هنع يورو ,'"'”(اوغلبت دصقلا دصقلاو «ةجلدلا نم ءيشو

 ظ ."0( ةحمسلا ةيفينحلا هللا ىلإ نيدلا

 وهف .عوج وأ درب وأ رح كلذ ريغ وأ جحلاو داهجلا يف هباصأ اذإ ناسنالاف

 وأ رح ُدَمَأ َمَئَهَج ات ْلُق ّرخ يف اوين ال أولاََو# : ىلاعت هللا لاق «هيلع دمحي امم

 ءوضولا غابسإ : : تارافكلا » :هِككَك لاق كلذك و 8١[« :ةبرتلا ةروس] 4َنوُهَفَفَي اون

 مكلذف «ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو ءدجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكو «هراكملا ىلع

 ."”( طابرلا مكلذف «طابرلا

 فشكو هؤافتحاو «ةيعرش ةعفنم الب دربلاو رحلل ناسنإلا زورب درجم امأو

 مل اذإ اذهف «سفنلا ةدهاجم نم هنأ سانلا ضعب نظي امم كلذ وحنو «هسأر

 نأ حيحصلا يف تبث دق لب «هيف ريخ الف ِهكَي ةعاطو «ناسنالل ةعفنم هيف نكي

 وبأ اذه :اولاق (؟اذه ام) :لاقف «ءسمشلا يف امئاق الجر يأر ِهِكي يبنلا

 :لاقف .موصيو ؛ملكتي الو «لظتسي الو «ءسمشلا يف موقي نأ رذن «ليئارسإ

 ."”7( هموص متيلو «ملكتيلو «لظتسيلو «سلجيلف هورم )

 )١( :يراخبلا هجرخأ 5١١.

 يف وه هلصو دقو 19(2) باب اًقلعم حيحصلا يف يراخبلاو 25١1١7 :ح دمحأ هجرخأ (0)

 ريسفتلا ينابلألا هححصو (.0١١ا7:ح يناربطلاو «”87 :ح درفملا بدألا

 .١88:ح ةحيحصلا ةلسلسلا /7 :نورسفملاو

 590١. :ح ملسم هجرخأ (4)

 50١٠5. :ح يراخبلا هجرخأ (0)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 نم » :لاق دك يبنلا هلاق ام عورشملا لب «مئادلا تمصلا نع يهن اذهلو

 ريخ ريخلاب ملكتلاف « '72تمصيل وأ اريخ لقيلف ءرخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك

 ."00هب ملكتلا نم ريخ رشلا نع توكسلاو «هنع توكسلا نم

 :ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجمل ةئيسلا راثآلا :يئاثلا هجولا

 بجي هنأو «رشلا الإ اهنم ردصي ال ةيرشبلا سفنلا نأ ةيلذاشلا تررق امل

 بجيو «قلخلا مامأ اهلالذإ بجي هنأو ءاهل ةتيمملا تابوقعلا عاونأب اهتبقاعم

 تدأ ةيلذاشلا دنع ةينونجلا لاوحألا هذه لك ءاهل ةوهشو ظح لك نم اهمطف

 ال مهنأو «مهسفنأ ىلع ءاوطنالاو «قلقلاو بائتكالاو قيضلاب مهتباصإ ىلإ

 لب «جاتنالاو ءديشرتلاو حالصإلا يف رود مهل سيلو ءايندلا هذهل نوحلصي
 ."' ةدسافلا تالايخلاو سواسولل ةلهس ةسيرف مهتعقوأ

 ةيفوصلا سفنلل ةليلذلا ةدهاجملا ىلع ةبترتملا ةئيسلا راثآلا رطخأ نمو

 فيسلاب داهجلل دجي ال ةيلذاشلا بتك عبتت نمو «فيسلاب ءادعألا داهج شيمهت

 تاماركلاو فشكلا ىلع مالكلاب كلذ نراق ولو ءمهصوصنو مهبتك يف ةناكم

 اًريبك قرفلا ناكل اهتدهاجمو سفنلا تاضايرو ةلزعلاو «تاماقملاو لاوحألاو

 رافكلا ةدهاجم لغشيو قيعي دئاقع نم هنوررقي ام نإ لب «نيرمألا نيب

 نم ملسملا لزعت لابجلا ممقو ةيدوألا نوطب يف ةلزعلاو ةولخلاف «ةعدتبملاو

 .مهمومه مهتكراشمو «هناوخإب ةلصلا

 نع اًرجاع هلعجيو هفعضيو ندبلا تيمي رهسلاو عوجلا ىلع ثحلاو

 ولو ةعاطلاو عوضخلاو للذتلا ىلع ديرملا ةدهاجم كلذكو ؛نيدتعملا ةهجاوم

 ةزعلا مادعناو ةلذملا هسفن يف ثروي يفوصلا يلولاو خيشلل ةيصعملا يف

 41 :ح ملسمو 2518 :ح يراخبلا هجرخأ )١(

 1١-10", /؟؟ : ىراتفلا عومجم (0)

 .814-808 :ص مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا (*)



 دق اهجالع يف عدبلا لامعتساو سفنلا ةدهاجم يف ةالاغملا نإ مث «هيف ةيناميإلا

 هللا ليبس يف داهجلا وهو ءربكألا داهجلا وه كلذ رابتعا ىلإ مهب ىضفأ

 .رغصألا داهجلا وه ودعلا ةاقالم رابتعاو

 فيسلاب داهجلل اوقباست دق مهنأ دجي لئاوألا نيملسملا خيرات علاط نمو

 رشتنا املو «ةباهمو ةناكم مالساإلل ناك كلذلو «مالسإلا نيد رشنل رافكلا مامأ

 ىلإ جورخلاو ءرافكلا داهج نوكي نأ نم داهجلا موهفم ريغو .هلهأو فوصتلا

 ءاهلالذإو اهبيذعتو سفنلا ةبراحم وهو رخآ موهفم ىلإ ةداهشلاو حتفلا

 كلت لك .رهسلاو عوجلاب سفنلا ةدهاجمو ةولخلا موزلو «لاملا نع جورخلاو

 ةسيرف نوحبصيو «نورخأتي نيملسملا تلعج داهجلا اهوسبلأ يتلا يناعملا

 .مهئادعأ يدي يف ةلهس

 : سفنلا ةدهاجم يف نيتعدب مهنع يبطاشلا ركذ دقو

 : قاشملا لمحتو :«ةلمج ةصخرلا بانتجا :ىلوألا ةعدبلا

 صخرلا بانتجا ىلع مهقيرط نونبي مهنأ ''"كلذ نمو» :يبطاشلا لاق

 : كي ِهَّللا لوسر اهيف لاق يتلا صخرلا راضم دوجو عم مئازعلا مازتلاف ...ةلمج

 هيف ام هيف .'"'« همئازع ىتؤت نأ بحي امك هصخر ىتؤت نأ بحي هللا نإ »

 ىلإ ليملا يف لاسرتسالا نع سفنلل اًعمق اهونسحتسا «ةعدب هنأ هرهاظو

 ." "« ةدهاجملا نم هيلع ينبي ام ىلإ اًراثيإو «ةحارلا

 :لاملا نع جورخلا : ةيناثلا ةعدبلا

 ضرعن انأل «ةعيرشلا رهاوظ عم لاكشإلا ةياغ يف وهو » : يبطاشلا لاق

 مل ذإ .ماركلا هباحصأ عم كي هللا لوسر ةلاح يه و ىلوألا ةلاحلا ىلع كلذ

 .؟١/١1 ماصتعالا :رظنا .ةنسو باتك يف تأت ملو اهنونسحتسي رومأ دوجو ىلع دوعي )1١(

 .054:ح ءاورإلا يف ينابلألا هححصو 2565١4 :ح رمع نبا نع دمحأ مامالا هجرخأ 20

 .707 ١/ : ماصتعالا رهف



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا |

 الو «هتعنص نع جورخلاب ةعنص بحاص رخأ الو «هلام نع جورخلاب ادحأ رمأي

 اوناك مهو «هتراجت كرتب ةراجت بحاص الو .هلام نع جورخلاب ةراجت بحاص

 مهدعب نم كلس نإو ءاقدص قحلا قيرط كولسل نوبلاطلاو ءاقح هللا ءايلوأ

 يف الغاش لاملا نوكي امك هنإ مث «مهاده غلبي ملو مهوأش غلبي مل ةنس فلأ

 سيلو «هنع الغاش ةلمج هنم ديلا غارف نوكي كلذكف «دارملا غولب نع قيرطلا

 ."7( رخآلا نم رابتعالاب ىلوأ نيضراعلا دحأ

 :ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجم تاقيبطت دقن :ثلاثلا هجولا

 نيبتو «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سفنلا ةدهاجم تاقيبطت نم ريثك ضرع قبس

 ءاملع اعد امم «هرسيو مالسإلا ةحامس نع دعبلاو ددشتلا ىدم كلذ لالخ نم

 / يف مهعدب ىلع دودرلا ضعب هذهو «بابلا اذه يف مهلالض نايبل ةنسلا لهأ

 : سفنلا ةدهاجم

 ١- ةحابملا سفنلا ظوظح عنم يف مهلوق نالطب :

 :هلوقب ةيميت نبا هنيب سفنلا ظوظح نم اًطسو اًفقوم ةنسلا لهأ ءاملع فقو
 ىلع اهب ناعتسي هنأ هل نيبتي مل يتلا تاحابملل ناسناإلا لعف نم هل رهظي ام »

 هسفن تاحابم كلذكو ءاهضغبب الو ءاهبحب رمؤي ال هذهف ةيصعم الو ةعاط

 .ةيصعم الو ةعاط ىلع اهب ةناعتسالا دصقي مل يتلا ةضحملا

 ام الإ تاحابملا نم لعفي ال هنأ يغبني يذلا نإف ءهنم صقن اذه نأ عم

 نيبرقملا ليبس اذهف «ةعاطلا ىلع اهب ةناعتسالا دصقيو «ةعاطلا ىلع هب نيعتسي

 مهدحأ لزي ملو «ضئارفلا دعب لفاونلاب ىلاعت هللا ىلإ اوبرقت نيذلا نيقباسلا
 رصبي يذلا هرصبو «هب عمسي يذلا هعمس ناكف «هبحأ ىتح كلذب هيلإ برقتي

 عم تاحابملا لعف نم امأو ءاهب يشمي ىتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو «هب

 ) )1١:ماصتعالا ١-7 7.



 ضئارفلا ءادأ عم ةعاط ىلع اهب ناعتسي ال يتلا حابملا لوضف لعف وأ «ةلفغلا

 .نيميلا باحصأ نيدصتقملا نم اذهف ارهاظو انطاب مراحملا بانتجاو

 ةيوتسم نوكت ال يهنلاو رمألا تحت اهلوخد نكمي يتلا لاعفألا ةلمجلابو

 الإو «دبعلل اريخ اهدوجو ناك بوبحملا هجولا ىلع تلعف نإ لب «هجو لك نم

 ىلع نيعت ال يتلا حابملا لوضفف ءاهيلع بقاعي مل نإو هل اريخ اهكرت ناك

 اهنإف ءهللا ةعاطب لغتشي اهمدع عم ناك اذإ ءاهدوجو نم ريخ اهمدع ةعاطلا

 امم هل ريخ يهف اهنود امع هلغشت اهنأ ردق اذإ امأو «كلذ نع هل ةلغاش نوكت

 ةعاطب هلاغتشا ناك نإو هقح يف ةمحر تناك هللا ةيصعم نع هتلغش نإو ءاهنود

 .اذهو اذه نم هل اريخ ِهّللا
 .ةعاطلا ىلع اهب ةناعتسالا نكمي ىتلا ةوهشلاو ةلفغلا لاعفأ كلذكو

 سابللاو برشلاو لكألاو ؛ةدابعلا ىلع ةناعتسالا هب دصقي يذلا مونلاك

 كلذ ناك كلذ هب دصقي مل اذإ «ةدابعلا ىلع هب ةناعتسالا نكمي يذلا حاكنلاو

 هلي يبنلا نع نيحيحصلا يفف «هّللا هبحي ريخو «ةنسح تاوفو دبعلا نم اصقن
 ةجرد اهب تددزا الإ ءهَّللا هجو اهب ىغتبت ةقفن قفنت نل كنإ» :دعسل لاق هنأ

 ةقفن ١ :حيحصلا يف لاقو «'"( كتأرما ّيف يف اهعضت ةمقللا ىتح «ةعفرو

 ."'"( ةقدص اهبستحي هلهأ ىلع ملسملا

 هلعجي ناميإ هبحصي ملو هيلإ جاتحي وأ «تاحابملا نم هيلإ جاتحي ال امف

 دقو .هنم ريخ وه امب لغتشي همدع عم ناك اذإ .هدوجو نم ريخ هملعف 2( ةئسح

 ام لعفب رومأم دبعلاف ءاضيأو ..." ”«ةقدص مكدحأ عضب يف ١ :ِةكَي يبنلا لاق

 دنع برشلاو «عوجلا دنع لكألاب رومأم وه «تاحابملا نم هيلإ جاتحي

 .11؟8:ح ملسمو 205: يراخبلا هج رخحأ 000

 .١4:ح يراخبلا هجرخلأ (؟)

 .5١٠١٠:ح ملسم هجرخأ ()



 « دقنو ضرع » ةيلذأشلا

 ىتح لكأي مل ولو ءاهنم لكأي نأ ةتيملا ىلإ رطضملا ىلع بجي اذهلو ؛ شطعلا
 ةعيرألا. ةمئألا نم ءاملعلا ريهامج لوق وه امك «ديعولل ابجوتسم ناك تام

 دقع سفنب رومأم وهو لب «هيلإ هتجاح دنع ءطولاب رومأم وه كلذكو «مهريغو

 « ةقدص مكدحأ عضب يف » :ِهِكَي يبنلا لوقف ؛هيلع ردقو هيلإ جاتحا اذإ حاكتلا

 اهتجاح ءاضق نإف «كلذ ىلإ ةأرملا ةجاحلو هتجاحل اهب رومأم ةعضابملا نإف

 .27( ةقدص حابملا هجولاب هب الإ يضقنت ال يتلا

 : ايندلا كرتب مهلوق نالطب -؟

 ايندلا قلخ ىلاعت هللا نإف ءدومحم هكرت ايندلا عاتمب قلعتم رمأ لك سيل
 ءاهريغ حابأو «ىرخأ اًرومأ نسو ءاهنم رومأ لوانت بجوأو «دابعلا حلاصمل

 قحلا ىنعملا ةيميت نبا نيب دقو هّهْلَك هيبن ةنسو هباتك يف اهنيب رومأ هركو مرحو
 «ةرخآلا رادلا يف عفني ال ام كرت عورشملا دهزلاو » : هلوقب ايندلا يف دهزلا يف

 )6 عورشملا دهزلا نم هكرت سيلف هللا ةعاط ىلع دبعلا هب نيعتسي ام لك امأو

 ايندلا يف دهزلا 7 :هلوقب ايندلا نم يعرشلا فقوملا ميقلا نبا نيب كلذكو

 امنإو ءاهنم ارفص هدوعقو اهجارخإ الو ديلا نم اهيلخت دارملا سيلو «ةلمج

 نإو .هبلق نكاست اهعدي الو اهيلإ تفتلي الف «ةيلكلاب هبلق نم اهجارخإ دارملا

 دهزلا امنإو «كبلق يف يهو كدي نم ايندلا كرتت نأ دهزلا سيلف .مدي يف تناك

 نب رمعو «نيدشارلا ءافلخلا لاحك اذهو «ءكدي يف يهو كبلق نم اهكرتت

 لب ءهدي تحت لاومألا نئازخ نأ عم ؛لثملا هدهزب برضي يذلا 0

 ادهز الإ كلذ هديزيالو .حتف ام ايندلا نم هيلع هَّللا حتف نيح مدآ دلو ديس لاحك

 ."0(اهيف

 45-4750 ٠١١/ :ىواتفلا عومجم )١(
 787/١١. : ىواتفلا عومجسم 0(0)

 4١ ١. : ص نيترجهلا قيرط 0



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 لب «ليقلاو لاقلا نع فوصتلا انذخأ ام ١ :دينجلا لوق ىلع يبهذلا قلعو

 :هدارمو «نسح اذه » :هلوقب ««4تافولأملا عطقو ءايندلا كرتو «عوجلا نع

 يف غلاب نم امأ «طارفإ الب عوجو ءايندلا لوضف كرتو «تافولأملا رثكأ عطق
 ءاذغلا نم ءسفنلا تافولأمو ءايندلا رئاس ضفرو «نابهرلا هلعفي امك عوجلا

 هتافو هلع يف طلوخ امبرو «ضيرع ءالبل هسفن ضرع دقف «لهألاو مونلاو

 يف ةداعسلاو ءاردق ءيش لكل هللا لعج دقو ؛ةحمسلا ةيفينحلا نم ريثك كلذب

 يف عرولا مزلاو «مقو منو ءهرطفأو مصو «لدعلاب رومألا نزف «ننسلا ةعباتم

 .07( ريخ نم الإ تمصاو «كل هَّللا مسق امب ضراو «توقلا

 :رقفلا موزلب مهلوق نالطب -'"
 كلذ يف ةيميت نبا لصف دقف ءرقفلا ةلأسم يف مهيأر فلسلا ءاملع نيب

 نم لضفأ رباصلا ريقفلا نإ :امهدحأ «ةلأسملا يف نيتياور ركذو ءاّيفاش اليصفت

 ةلأسملا يف هيأر نيب مث «لضفأ ركاشلا ينغلا نإ :ىرخألاو ءركاشلا ينغلا

 «ىوقتلاب الإ ةليضف رخآلا ىلع امهدحأل سيل :ةثلاث ةفئاط تلاقو » :هلوقب

 يف ايوتسا كلذ يف ايوتسا نإو ءلضفأ ناك ىوقتو اناميإ مظعأ ناك امهيأف

 ناميإلاب لضفت امنإ ةنسلاو باتكلا نأل ؛لاوقألا حصأ اذهو «ةليضفلا

 ةروس] هامه وأ ُهَأَك اريِقَم وأ اًينَغ كي نإ#» :ىلاعت هَّللا لاق دقو «ىوقتلاو
 لضفأ وه نم ءاينغألا نم نيلوألا نيقباسلاو ءايبنألا يف ناك دقو «[15 :ءاسنلا

 ءاينغألا رثكأ نم لضفأ وه نم ءارقفلا نم مهيف ناكو «ءارقفلا رثكأ نم

 لاحك ء«مامتلا ىلع ربصلاو ركشلاب نوموقيف «نيماقملاب نوموقي نولماكلاو

 نم عفنأ سانلا ضعبل رقفلا نوكي دق نكلو ءاَييهَو رمعو ركب يبأ لاحو ّكِلَي انيبن
 ."'”« عفنأ مهضعبل ةحصلا نوكت امك «نيرخآل عفنأ ىنغلاو «ىنغلا

 19/1١4. :ءالبنلا مالعأ ريس )١(

 ١١/ 17١. :ىواتفلا عومجم 20



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 : عوجلا موزلب مهلوق نالطب - 4

 ةسيرف حبصي نأ ىلإ لجرلاب يهتني هفاعضإو ندبلا عيوجت يف حاحلإلا نإ
 ىلع اًطخاس «ةايحلاب اًمربتم ودغي امك «ةدسافلا تالايخلاو سواسولل ةلهس

 نم ةياغ ال هدنع ةايحلا ذإ ءاهنم صالخلا هيلإ برقي امل اًيعاس ءاهيف نم

 .''"اهيف هل بلطم الو ءاهئارو

 عيوجتلا اهنم ركذو ةيفوصلا نع ةدراولا عدبلا ضعب يبطاشلا ركذ دقو

 دعب ائيش جيردتلاب نكل «هئاذغ نم للقي نأ ديرملا ىلع مهذخأ كلذ نم » :لاقف

 تالكشم نم هلك كلذ دعيو ...مايصلاو عوجلا ميدي نأو «ةدحاو ةرم ال «ءيش

 ىتح «هباحصأ ضعب ىلع ِك هَّللا لوسر هدر يذلا لتبتلاب هيبش وه لب «عيرشتلا
 نأش يف هوركذ ام لمؤت اذإو 170 ىنم سيلف يتنس نع بغر نم » :لاق

 ."”( لضفألا نرقلاو لوألا نامزلا يف دوهعم ريغ هدجو ءاذغلا كرت يف جيردتلا

 . :ةلأسملا لضفب مهلوق نالطب -ه
 نمف ةلأسملا نم ريذحتلا يف هك يبنلا نع ةحيحصلا ثيداحألا تدرو

 : كلذ

 ىتح سانلا لأسي لجرلا لازي ام » :ِِلك يبنلا لاق لاق ُهَيْفِؤَك رمع نبا نع

 لاق : لاق يفرك ةريره يبأ نعو ل17( هحل ٌةَعْرُم ههجو يف سيل ةمايقلا موي يتأي

 وأ لقتسيلف ءاّرمج لأسي امنإف ءاّرثكت مهلاومأ سانلا لأس نم » : كي هللا لوسر

 باصأ لهو ءزوجي ىتمو لاؤسلا مكح ميقلا نبا نيب دقو «'””« رثكتسيل

 .86 : ص نيزلا بفطاع حيمسل مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا )0010(

 . ٠١ :م ملسمو 25051 :ح يراخبلا هجرخأ 230

 .,؟9/ه اا ١/ : ماصتعالا 2

 ٠6 :م ملسمو 2141/5 :ح يراخبلا هجرخأ 4

 ٠١١. :ح ملسم هج رخآأ 4



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 امنإو «مارح لصألا يف ةلأسملاو » :لاقف ؟ال مأ سفنلا بذهي هنأ يف ةيفوصلا

 قح يف ملظو «ةيبوبرلا قح يف ملظ اهنأل «ةرورضلاو ةجاحلل تحيبأ
 : لئاسلا قح يف ملظو «لوؤسملا

 عون كلذو هللا ريغل هءاطعتساو هلذو هرقفو هلاؤس لذب هنألف :لوألا امأ

 هديحوت ملظو ءاهلهأ ريغب اهلزنأو ءاهعضوم ريغ يف ةلأسملا عضوف «ةيدوبع

 لاؤسب ىنغتساو «همسقب هاضرو «هيلع هلكوتو هللا ىلإ هرقفو «هصالخإو

 ءىفطيو «ديحوتلا قح نم مضهي هلك كلذو «سانلا بر ةلأسم نع سانلا

 .هتوق فعضيو «هرون

 اقح هيلع هلاؤسب هل بجوأف «هدنع سيل ام هلأس هنأالف :لوؤسملل هملظ امأو

 ىلع هاطعأ هاطعأ نإف «عنملا مول وأ «لذبلا ةقشمل هضرعو «هيلع هل نكي مل

 امأو « هيلع سيل ام هلأس اذإ اذه «ضامغإو ءايحتسا ىلع هعنم هعنم نإو «ةهارك

 .هلاؤسب هملظي ملو كلذ يف لخدي ملف :هدنع هل وه اقح هلأس اذإ

 ىندأ هسفن لزنأو «هقلاخ ريغل لذو ههجو ءام قارأ هنإف : هسفنل هملظ امأو

 ةزعو .هسفن فرش طاقسإب يضرو «نيتلاحلا سخبأب اهل يضرو «نيتلزنملا

 .هل مسق امب هتعانقو .هلكوتو هاضرو هربص عابو «هتعانق ةحارو «هففعت

 ريغ يف اهعضو ذإ .هسفنل هملظ نيع اذهو .مهلاؤسب سانلا نع هؤانغتساو

 ءاهرقحو اهرغصو ءاهزع بهذأو ءاهردق عضوو ءاهفرش لمخأو ءاهعضوم

 ةرورضلا الولو «هدي تحت هديو «ءلوؤسملا سفن تحت هسفن نوكت نأ يضرو
 ."'"6 عرشلا يف كلذ حبي مل

 : سفنلا ىلع اهلقثأو اهقشأ لامعألا لضفأ نأب مهلوق نالطب -5

 امو ةقشملا ىلإ عجار وه له لمعلا لضف يف قحلا لوقلا ميقلا نبا نيب

 .117؟/؟:نيكلاسلا جرادم )١(
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 ةدابعلا لضفأ يف مهل دبعن كايإ ماقم لهأ » :لاقف ؟ال وأ سفنلا ىلع لقثي

 : فانصأ ةعبرأ كلذ يف مهف «قرط عبرأ صيصختلاو راثيالاب اهقحأو اهعفنأو
 سوفنلا ىلع اهقشأ اهلضفأو تادابعلا عفنأ مهدنع :لوألا فنصلا

 .اهبعصأو

 ىلع رجألاو :اولاق .دبعتلا ةقيقح وهو ءاهاوه نع ءايشألا دعبأ هنأل :اولاق

 اهبعصأ يأ «اهرمحأ لامعألا لضفأ » :هل لصأ ال اثيدح اوورو «ةقشملا ردق

 ميقتست امنإو اولاق «سوفنلا ىلع روجلاو تادهاجملا لهأ مه ءالؤهو ءاهقشأو

 ميقتست الف «ضرألا ىلإ دالخإلاو «ةناهملاو لسكلا اهعبط ذإ «كلذب سوفنلا

 .قاشملا لمحتو «لاوهألا بوكرب الإ

 للقتلاو ءايندلا يف دهزلاو درجتلا تادابعلا لضفأ اولاق :يناثلا فنصلا

 ...اهنم وه ام لكب ثارتكالا مدعو ءاهب مامتهالا حارطإو «ناكمالا ةياغ اهنم

 ,دعتم عفن هيف ناك ام اهلضفأو تادابعلا عفنأ نأ اوأر :ثلاثلا فنصلا

 حلاصمب لاغتشالاو «ءارقفلا ةمدخ اوأرف ءرصاقلا عفنلا يذ نم لضفأ هوأرف

 اودصتف « لضفأ عفنلاو هاجلاو لاملاب مهتدعاسمو «مهجئاوح ءاضقو «سانلا

 دعتم عامنلا لمعو .هسفن ىلع رصاق دباعلا لمع نأب اوجتحاو ...هيلع اولمعو هل

 ...رخآلا نم امهدحأ نيأو ء«ريغلا ىلإ

 لك يف برلا ةاضرم ىلع لمعلا ةدابعلا لضفأ نإ اولاق :عبارلا فنصلا

 : داهجلا تقو يف تادابعلا لضفأف : هتفيظوو تقولا كلذ ىضتقم وه امب تقو

 كرت نمو لب «راهنلا مايصو ليللا ةالص نم داروألا كرت ىلإ لآ نإو «داهجلا

 فيضلا روضح تقو يف لضفألاو «نمألا ةلاح يف امك «ضرفلا ةالص مامتإ

 قح ءادأ يف كلذكو «بحتسملا درولا نع هب لاغتشالاو «هقحب مايقلا :الثم

 .نآرقلاو «ةالصلاب لاغتشالا :رحسلا تاقوأ يف لضفألاو «لهألاو ةجوزلا

 ميلعتو بلاطلا داشرتسا تقو يف لضفألاو ءرافغتسالاو ءركذلاو «ءاعدلاو



 كلل ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .هب لاغتشالاو ءهميلعت ىلع لابقإلا : لهاجلا

 ىتمف «ديقملا دبعتلا لهأ مهلبق فانصألاو «قلطملا دبعتلا لهأ مه ءالؤهو

 دق .هنأك هسفن ىري هقرافو ةدابعلا نم هب قلعت يذلا عونلا نع مهدحأ جرخ

 قلطملا دبعتلا بحاصو ءدحاو هجو ىلع هللا دبعي وهف «هتدابع كرتو «صقن

 ىلاعت هللا ةاضرم عبتت هضرغ لب «هريغ ىلع هرثؤي «هنيعب دبعت يف ضرغ هل سيل
 املك «ةيدوبعلا لزانم يف القنتم لازي ال وهف ءاهيلع هدبعت رادمف «تناك نيأ

 ,ىرخأ ةلزنم هل حولت ىتح اهب لغتشاو ءاهيلإ هريس ىلع لمع ةلزنم هل تعفر

 تيأر نإو ( مهعم هتيأر ءاملعلا تيأر نإف «هريس يهني ىتح ريسلا يف هبأد اذهف

 هتيأر نيركاذلا تيأر نإو ( مهعم هتيأر نيدهاجملا تيأر نإو ( مهعم هتيأر دابعلا

 ."'"( مهعم هتيأر نينسحملا نيقدصتملا تيأر نإو «مهعم

 :ةدهاجملا يف ةدابعلاو ملعلا رمأ نيوهت يف ةيلذاشلا لوق نالطب نايب :اثلاث

 :سفنلا ةدهاجم يف ةيعرشلا مولعلا رمأ نيوهتب مهلوق نالطب ١-

 يف هب ءاضتسي يذلا رونلا وه ةيفوصلا هنع بغري يذلا يعرشلا ملعلا نإ

 اذهل نيطايشلا اهعضت يتلا تابقعلا هب فشكيو .اهتفرعمو ةدابعلا قيرط كولس

 يف لهجو طلغ لك أشنم نأ ةيعرشلا صوصنلا تنيب دقو ءاهبنتجيف كلاسلا
 : ىلاعت لاق «هلهأ ةعباتمو يعرشلا ملعلا كرت يف وه هعورفو نيدلا لوصأ

 اودتقا » :ِهيِكَت لاقو «[4 : لحنلا ةروس] 4نوُلَم ال ٌرُْك نإ كّذلأ له المسن

 ةضرع وهف يعرشلا ملعلا كرت نم لكو «'"”«رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب
 نم ريثك يف ناطيشلا ةالاوم نم هدابع ىلاعت هللا رذح دقو «ناطيشلا ءاوغإل

 عومجم يف ةلأسملا هذه يف ةيميت نبا ليصفت رظناو 97-2٠١5 /١:نيكلاسلا جرادم )١(

 7/١١ 57١-157. : ىواتفلا

 ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو ؛917 :ح هجام نباو 27577 :ح يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .17717 حا
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 يصصأ نيب اوْْكَيل هيج اعذب اَنَثِإ اَدُدَع ْهُذِجم ٌددَع ركل َنَطِبَّنلا نإ :تابآلا
 .[1:رطاف ةروس] 4 ريعّسلا

 زيزع :١ -ملعلا نم ريفنتلا يف يلازغلا لوقل هدرس دعب - يزوجلا نبا لاق
 يط ةقيقحلا ىلع هنإ :هحبق ىفخي ال هنإف «هيقف نم مالكلا اذه ردصي نأ يلع

 اذه ىلعو «ملعلا بلطو نآرقلا ةوالت ىلع تثح يتلا ؛«ةعيرشلا طاسبل

 «قيرطلا هذه اوكلس ام مهنإف راصمألا ءاملع نم ءالضفلا تيأر دقف بهذملا

 اهسواسوب سفنلا ولخت دماح وبأ بتر دق ام ىلعو «الوأ ملعلاب اولغاشت امنإو

 يأ سيلبإ اهب بعليف «كلذ درطي ام ملعلا نم اهدنع نوكي الو ءاهتالايخو
 تبصنا بلقلا رهط اذإ هنأ ركتن الو «ةاجانمو ةثداحم ةسوسولا اهيريف «بعلم

 ال ملعلا ىضتقمب هريهطت نوكي نأ يغبني هنأ الإ ِهّللا رونب رظنيف ىدهلا راونأ هيلع
 يهني رومأ تاليختلا يف نامزلا عييضتو رهسلاو ديدشلا عوجلا نإف «هيفاني امب

 ال امك «هنع ىهن ام ىلإ بسني ءيش عرشلا بحاص نم دافتسي الف ءاهنع عرشلا
 ملعلا لب «ةضايرلاو ملعلا نيب يفانت ال مث «هنع ىهن دق رفس يف صخرلا حابتست

 اودعبأ ماوقأب ناطيشلا بعالت امنإو ءاهحيحصت ىلع نيعيو ةضايرلا ةيفيك ملعي

 نولعفي ةراتف .مهنع ديعب ملعلاو ملعلا هنع ىهني امب ةضايرلا ىلع اولبقأو ملعلا

 هذه يف ىتفي ناك امنإو ءهنم ىلوأ هريغ ام نورثؤي ةراتو هنع يهنملا لعفلا

 ."'"(هولزع دقو ملعلا ثداوحلا

 :سفنلا ةدهاجم يف ةيعرشلا تادابعلا رمأ نيوهتب مهلوق نالطب -"؟

 ةقيرطلا امأ ءاهبيذهتو سفنلا ةدهاجم يف ةيعرشلا تادابعلا ةيمهأ نايب قبس

 يتلا ةعدبلا هذهو «سفنلا ةدهاجم يف تادابعلا رود نم تشمه دقف ةيلذاشلا

 نيرتغملا فانصأ ركذ امل يلازغلا نإ ىتح «ةميدق ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيف تعقو

 ,5 884: ص سيلبإ سيبلت )010(



 2017 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :لوقي مهضعبو ١ :لاقف ءاهنم رذحو «ةعدبلا هذه مهنع ركذ ةيفوصلا نم

 بحب ةهلاو انبولقو بولقلا ىلإ رظنلا امنإو ءاهل ردق ال حراوجلاب لامعألا

 يف ةفكاع انبولقو ءاننادبأب ايندلا يف ضوخن امنإو «ةفرعملا ىلإ ةلصاو هللا
 دق مهنأ نومعزيو ؛بولقلاب ال رهاوظلاب تاوهشلا عم نحنف «ةيبوبرلا ةرضح
 ناف «ةيندبلا لامعألاب سفنلا بيذهت نع اونغتساو «ماوعلا ةبتر نع اوقرت

 نع مهسفنأ ةجرد نوعفريو ءاهيف مهتوقل هللا قيرط نع مهدصت ال تاوهشلا
 نينس هيلع نوحونيو «ءيش ىندأ ىلع نوكبي اوناك ذإ «ءايبنألا ةجرد
 .207( ةيلاوتم

 :ةدهاجملا يف نيكلاسلا ميسقت ىلع درلا :اًعبار

 نع ةيعرشلا فيلاكتلا طاقسإ يه اهضرع قبس يتلا ةلأسملا هذه ةقيقح

 دح اهلو «ةتقؤم رومأ اهنأل «ةيعرشلا فيلاكتلا هنع طقستف «لصاولا فراعلا

 تطقسف ةلزنملا كلت ىلإ اولصو دق مهنأ ءالؤه معزو .طقست مث هيلإ يهتنت

 ال دقتعملا هذه نكل «تامرحملا مهل تحيبأو «تابجاولا عيمج مهنع

 دق نيديرملا ضعب نكل «ةعيرشلل ميظعت نم هفالخ نورهظي لب هنع نوحصفي
 ' ةيطرشيلا ةقيرطلا عابتأ نم ثدح ام اذهو ,بهذملا اذه ةقيقح رهظيف مهحضفي

 :- ةيلذاشلا ةيطرشيلا ةقيرطلا نع- اضر ديشر دمحم خيشلا لاق «ةيلذاشلا

 ريثك قلخ اهذخأو «ةيروس دالب يف نرقلا اذه لئاوأ يف ةقيرطلا هذه ترهظ »

 هيلع تماقف «نيدلا رون يلع خيشلا :همسا ءاكع يف ناك يبرغم خيش نع

 ضعبو «.داحتالاو «لولحلاب لوقلا مهيلإ اوبسنو ؛ءاملعلا ةمايق مهيلعو

 نم قرم مهضعب نإ ليق لب «لاجرلاو ءاسنلا نيب عمجلاك «ةيلمعلا تاركنملا

 )١( :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت و «745 /” :ءايحالا 75.
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 7( اهلك تاالالضلا هذه راثم مهخيش اولعجو «نييحابإ اوراصو «نيدلا

 اهيف اوعقو يذلا رمألا نإف ةحارص فيلاكتلا طاقسإل اولصي مل نإو مهو :تلق

 تادهاجملا لباقم يف ملعلاو ةيعرشلا فيلاكتلا ةلزنم طوقس وه ةلاحم ال

 اوماق نإو مهف «تاقرطلاو قاوسألا يف لاؤسو ةلزعو تمصو عوج نم ةيساقلا

 ةدهاجمل اهوعضو يتلا قرطلل مهرظنك اهيلإ نورظني ال مهنأ الإ رماوألاب
 .سفنلا

 :لاقف ةعيرشلا رمأل نيوهتلا اذه يف ةيفوصلا لالض يكسكسلا نيب دقو

 تفشكناو «ةماعلل ةمزاللا تادبعتلا نع مهتجرد تعفترا دق مهنأ نوعديو»

 ال بلقلاب مهتدابع تراصو مهرارسأ ىلع اوعلطاو «توكلملا بجح مهل

 وه ذإ قئاقحلا ملع ىلإ ةاقرمو ملس حراوجلاب ةماعلا لمع نأل اولاق «حراوجلاب

 اولاق «حراوجلا لمع ال مهدنع ةيفخلا نطاوبلا يهو ةقيقحلا ىلع دوصقملا

 ةلمحو ةماعلا اهتلهج يتلا قئاقحلا ىلع انعلطاو انلصتاو انلصو دق نحنو

 ظ .عرشلا

 ماكحأ نم هيلع مه ام اولطبأو «ءاملعلاو ةمئألاو ءاهقفلا يف ذئنيح اونعطو

 ملعب ءاملعلا نحن اولاقو «لاهجلاو ماوعلا دنع مهورغصو مهورقحو «ةعيرشلا

 ىلع اوعلطي مل مهنأل ةماعلا مه ءاهقفلاو «قحلا ىلع نيذلا صاوخلا «ةقيقحلا
 ."”( ةقيقحلا ملع

 اموقو يراوحلا يبأ نبا نأ ركذف » ماشلا لهأ نم ٌلجر دمحأ ماما لأسو

 ؟وهام :لاقف «مهنيب هنوركاذتيو باتك يف هوعضو دق مالكب نوملكتي كانه هعم

 ملف ءاذك ةجرد بحلا عضومو «ةعاطلا نم لضفأ هلل ةبحملا :نولوقي :لاق

 )١( :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا ١177.

 نايدألا لهأ دئاقع ةفرعم ىف ناهربلا (؟) ص:؟٠١7.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 تفتلي ال .ءاملعلا مالك نم سيل اذه :لاقو ءهمالك متتسي هللا دبع وبأ هعدي

 0 ههركو كلذ ركنأو ءاذه لقأ نم ىلإ

 :هعم ديرملا بادآو هتفيظوو ديرملا ىلع خيشلا فارشإ دقن :اًسماخ

 مهمادختساو «فوصتلا خويشل ماوعلا ريخست ىلع ةيلذاشلا ةديقعلا موقت

 ىلع اوبجوأ كلذل ءهتصاخو هللا لهأ مهنأ ىوعدب ؛ةصاخلا مهحلاصم يف

 مل نإو ءرمألا مهفلك امهم مهرمأ عوط اونوكيو « مهل اوعضخي نأ اًعيمج سانلا

 ةرطيس رمتستو «مهتمتاخ ءوسو مهناميإ بلسب نوددهم مهف كلذك اونوكي

 اًمدخ مهلعجيو ؛مهتاقاطو مهلاومأ ىلع يلوتسي ىتح هيديرم لوقع ىلع خيشلا

 ."”ديرملا بادآ نم كلذ نأ ةجحب هل

 :خيشلا ةقيقح دقن :الوأ

 ةفلاخم ةروص يه هتفيظوو خيشلل ةيلذاشلا ةقيرطلا اهتعضو يتلا ةروصلا نإ

 «ةيبوبرلا تافص نم هيلع اوفضأ امب عرشلل ةفلاخم يهف ءعقاولاو عرشلل
 ةفلاخم امأو «هركذ قبس امم كلذ ريغو «ةيادهلاو ءرضلاو عفنلا هديب اولعجف

 تاليخت يه امنإو ؛«عقاولا يف دوجو اهل سيل ةروصلا هذه نإف عقاولا

 يف هلامكو هدوجو نودقتعيو اًئيش نوليختي مهف «ةيلذاشلا اهتمهوت تاصرختو

 .ةركفلا هذهل دقن يأ نولبقي الو ء«مهخويش ةروص يف جراخلا

 :هتعاطو ةيبرتلا خيش ذاختا بوجو دقن :اًيناث

 يف هتعاط بوجوو ةيبرتلا خيش ذاختا بوجو يف ةيلذاشلا لوق ضرع قبس
 دنع لطاب اذهو ءاهب لدتسي ةحيحص ةجح كلذ رابتعاو «هلعفيو هب رمأي ام لك

 : ىلي امب كلذ نايبو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 )١( بادألا الشرعية:؟/5١0.

 نرقلا لالخ يناديملا ةيمالسإلا تاعامجلا رثأ :رظنا (؟) العشرين:١/155.
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 ملعلا نم قحلا خيشلا تافصب فصتي نأ بجي هنإف ةيبرتلل ردصت نم نإ

 نأو «ةيعرشلا بيذهتلاو ةيبرتلا لئاسوب ةفرعملاو عرولاو ىوقتلاو يعرشلا

 .عابتألا نم راثكتساالاو لاملاو هاجلا بسكل ال ذيملتلا حالصإ هذصقم نوكي

 لعجي مل نمو «ِةكَي لوسرلا وه نوكي نأ بجي يذلا يقيقحلا ةيبرتلا خيشو
 يف ةثوئبم لَك يبنلا لاعفأو لاوقأ يه هذهو «لض دقف هل اًدشرم قلي لوسرلا

 مزتلم اًحيشو اًدشرم دبعلا ذختي نأ نم عنمي ال كلذ عمو ,مالسإلا نيواود

 نئاك هلوق در امهفلاخ نإو .هلوق لبق ةنسلاو باتكلا قفاو نإف ؛ هيلع ضارتعالا

 * فلسلا ءاملع مهيلع عنش ةدعاقلا هذه ةيفوصلا فلاخ امل كلذلو «ناك نم

 قفاو ام لكف «يلوق يف اورظناف «بيصأو ئطخأ رشب انأ امنإ ١ : كلام لاق

 لاقو «''"«هوكرتاف ةنسلاو باتكلا قفاوي مل امو «هب اوذخف ةنسلاو باتكلا

 امهمف «هنع بزعتو ِةِلَي هللا لوسرل ةنس هيلع بهذتو الإ دحأ نم ام » : ىعفاشلا

 لوقلاف تلق ام فالخ كي ِهَّللا لوسر نع هيف لصأ نم تلصأ وأ لوق نم تلق

 نم ادحأ كنيد دلقت ال :٠ دمحأ لاقو «'”(يلوق وهو ٌوكَي هللا لوسر لاق ام

 هيف لجرلا دعب يعباتلا مث ءهب ذخف هباحصأو ٍةِلَك يبنلا نع ءاج ام ءالؤه

 الو .2يروثلا الو ءاكلام دلقت الو ,يندلقت ال : اضيأ لاقو "70 ريخم

 دلقي نأ لجرلا هقف ةلق نم » :لاقو «'””«اوذخأ ثيح نم ذخو .'*”يعازوألا

 )١( مالعإ الموقعين:5١/١.

 .4١1/”:نيعقوملا مالعإ (؟)

 .179/17:نيعقوملا مالعإ (9)

 ؛ماشلا لهأل هقفلا ىوتف هيلإو «ليلج ةقث «هيقفلا «يعازوألا ورمع نب نمحرلا دبع :وه (4)

 21١ ا//ا/ :ريسلا :رظنا .(ه58١)ةنس يفوت «نيعباتلا نم ريثك قلخ نع ىور «مهيف هلضفل

 .17؟١517/1 :ربعلاو

 ١179. 7/7 :نيعقوملا مالعإ (5)
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 0 لاجرلا هنيد

 : كلذل الثمم لاقف هخيش لوقل يعرشلا ليلدلا نع ضرعي نم يبطاشلا مذو

 «نيمدقتملا فوصتلا لهأ قلخب قلختلا يعدي نمم نامزلا ةرخأتم ةتبان يأر

 لاوحألا نم بتكلا يف مهنع لقن ام ىلإ نودمعي ؛مهيف لوخدلا موري وأ
 لهأل ةعيرشو اًئيد اهنوذختيف ءمهنع ةرداصلا لاوقألا وأ مهيلع ةيراجلا

 ةفلاخم وأ «ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا صوصنلل ةفلاخم تناك نإو «ةقيرطلا

 لب «ملاع رظن الو تفم ايتف ىلإ نوتفتلي ال .حلاصلا فلسلا نع ءاج امل

 نإو «قح هلوقي وأ هلعفي ام لكف «هتيالو تتبث مالكلا اذه بحاص نإ :نولوقي

 ةقيرط هذهو ء.مومعلل هقفلاو ءهب ىدتقُي نمم اًضيأ وهف اًقلاخم ناك
 نظلا نونسحي الو لاعفألاو لاوقألا :كلتب نظلا نونئسحي مهارتف 2! صوصخلا

 ةفوصتملا كئلوأ نأ عم «قحلا كرتو لاجرلا عابتا نيع وهو َِكَي دمحم ةعيرشب
 ملع الو «ةيادبلا نود ةياهنلا يف ناك مهنع لقن ام نأ تبثي مل مهنع لقني نيذلا

 ةمئأ نم نوكي دقف اًضيأو ءال مأ مهنع ردص ام ةحصب نيرقم اوناك مهنأ

 هلاح ملعي ال نم هنع اهلقنيف «هيلع اهرتس بجي ةلز لز نم مهريغو فوصتلا

 .بدأتلا لك قيرطب بدأتي مل نمم
 مدهت يتلا رومألا نم اهولعجو «ملاعلا ةلز نم حلاصلا فلسلا رذح دقو

 دض يهو ءاّئيد اهنودعيف «راطم لك سانلا يف ريطتف ترهظ امبر هنإف «نيدلا
 ءادتقالا يف دب ال فوصتلا لهأ كلذكف «نيدلا يف ةجح ةلزلا نوكتف «نيدلا

 ةلمج نم يه له :اهيلع مكحي مكاح ىلع هلاعفأو هلاوقأ ضرع نم يفوصلاب
 ءاضيأ عرشلا ىلع ضرعت ملاعلا لاوقأو عرشلا وه مكاحلاو ؟ ال مأ اًئيد ذختي ام

 دينجلاك «هقفلاب اًملاع ناك نإ لامعألا كلت نع هلأسن نأ يفوصلا يف كلذ لقأو

 )١( مالعإ الموقعين:؟/١794.



 «قتو ضرع , ةيلئاشلا 6
 نيعبتم اوراصف «كلذ نولعفي ال ةتبانلا لاجرلا ءالؤه نكلو هللا مهمحر هريغو

 وهو «قحلا مكاحلاب نوحجار مه ثيح نم ال لاجر مه ثيح نم لاجرلا

 .''"«اًضيأ ةفوصتملا هيلع امو حلاصلا فلسلا هيلع ام فالخ

 ةيميت نبا ةلأسملا هذه ثحب دقف هريغي ال نيعم خيشب مازتلالا مكح نعامأو

 نم نوجاتحي سانلا نأ بير الف :نيعم خيش ىلإ ةفئاطلا باستنا امأو » :لاقف

 هاقلتو كي يبنلا نع كلذ ةباحصلا ىقلت امك «نآرقلاو ناميالا هنع نوقلتي

 ءرملا نأ امكف «ناسحإب نيلوألا نيقباسلا عابتا لصحي كلذبو ؛نرعباتلا مهنع

 الو .رهاظلاو نطابلا نيدلا هملعي نم هل كلذكف «هوحنو نآرقلا هملعي نم هل

 خيش ىلإ بستني نأ كلذ يف ناسنإلا جاتحي الو «نيعم صخش يف كلذ نيعتي

 ناسنإلا ىلإ لصو تيم لكو ءاهيف هخيش وه ةينيد ةدافإ هريغ دافأ نم لك «نيعم
 فلسف ءةهجلا هذه نم هخيش وهف هنيد يف هب عفتنا ام هراثآو هلامعأو هلاوقأ نم

 ىلع يلاوي خيش ىلإ بستني نأ دحأل سيلو «نرق دعب انرق ءافلخلا خويش ةمألا

 «ناميالا لهأ نم ناك نم لك ىلاوي نأ هيلع لب «كلذ ىلع يداعيو «هتعباتم

 ديزمب ادحأ صخي الو «مهريغو خويشلا عيمج نم ىوقتلا هنم فرع نمو
 هلوسرو ىلاعت هّللا مدق نم مدقيف «هاوقتو هناميإ ديزم هل رهظ اذإ الإ «ةالاوم

 ٌركَقَلَح اَنِإ سَ الكي : ىلاعت هَّللا لاق «هلوسرو هَّللا هلضف نم لضفيو «هيلع

 ةررس] « كدا وما َدنِع كَمَرْحأ َّنِإ ًاوَراتل َلْيَو ومش يككتلعَجو قنُدَو رك ني
 , "70 017: تارجحلا

 :ديرملا بادآ دقن :اًثلاث

 يف ديرملا ١:لاقف «مهب صاخ حالطصا هنأ ركذو ديرملا ميقلا نبا فرع

 هذهل ةيميت نبا ليصأت رظناو 25١5 /١:ماصتعالا :رظناو .856-4870 /؟ :ماصتعالا )١(

 .701١1-١١/8:ىواتفلا عومجم ىف ةلأسملا

 ,601-١١1/١0175:ىواتفلا عومجم 46ه



 نودو دباعلا قوف وهو هللا ىلإ ريسلا يف عرش دق يذلا :وه مهحالطصا

 كلاسلاو «ديرم دباعلاف الإو «نيكلاسلا لاح بسحب حالطصا اذهو «لصاولا

 ."'"« ةيدوبعلا مكح تحت مادام دبعلا قرافت ال ةدارإلاف ءديرم لصاولاو ءديرم

 مامتو» :هتادابعو هتادهاجم حصت ىتمو ديرملا ةيدوبع مامت نيب مث

 هللا :هدوصقمف ءهقيرطو هدصقو هدوصقم يف لوسرلا قفاوي نأ :ةيدوبعلا

 يحوأ ام عابتا :هقيرطو «هقلخ يفو هسفن يف هرماوأ ذيفنت :هدصقو ءهدحو

 مهل نوعباتلا ءاج مث «هب اوقحل ىتح كلذ ىلع وو ةباحصلا هبحصف «هيلإ

 .مهراثآ ىلع اوضمف ناسحإب

 «قيرطلاو دوصقملا يف هقفاو نم سانلا رايخف :سانلاب قرطلا تقرفت مث

 كرشلا لهأ مهو قيرطلاو دوصقملا يف هفلاخ نم هلوسرو هللا نع مهدعبأو

 يف هفلاخو دوصقملا يف هقفاو نم مهنمو «ةدابعلا يف ةعدبلاو دوبعملاب

 .دوصقملا يف هفلاخو قيرطلا يف هقفاو نم مهنمو «قيرطلا

 هللا دبع نإف ءدوصقملا يف هقفاو دقف :ةرخآلا رادلاو هَّللا هدارم ناك نمف

 دقف كلذ ريغب هدبع نإو «قيرطلا يف هقفاو دقف هلوسر ناسل ىلع رمأ هب امب

 ايندلا يف دهزلاو ةدابعلاو ملعلا لهأ نم هدوصقم ناك نمو .قيرطلا يف هفلاخ

 2 رمألاب ديقت نإو ءدوصقملا يف هفلاخ دقف ةسايرلا

 لعجت دويقو لالغأ اهلكف ديرملل ةيلذاشلا ةقيرطلا اهتركذ يتلا بادآلا امأو

 ديب اكلم هريكفتو هنهذو هتقاطو هتقو لعجتو «ىلاعت هللا ريغل اًدبع ملسملا

 ىلاعت هللا ةدابع يف هحراوجو هلقع ديرملا لمعي نأ لدبف «طلستملا خيشلا

 ينافت ىلإ ةدعاقلا هذه ةيلذاشلا بلقي لَو دمحم هيبن هعرش امب هيلإ برقتلاو

 كانه نوكي ال ىتح ةمدخلاو عوضخلاو لذلاب هلثم دبع ىلإ برقتلا يف ديرملا

 .777 7/7 : نيكلاسلا جرادم 010(



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا للا

 .ىلاعت هّللا ةدابعل اًمستم
 .ديدشتلاو ديقعتلاو ليصفتلاب تمستا اهدجي بادآلا هذهل عبتتملا نإو

 اًننسو اًبدأ ةريبكو ةريغص لكل اوعضوف «تايئزجلا يف فلكتلاو ثحبلاو

 ديرملا هيف نوسبحي اًيديدح اًبلاق اهنأك ىتح «ديرملا اهنع جرخي ال اًضئارفو
 .''"ةيصخشلا هتاقاط نم هنوديقيو

 ةقدنزلا باب حتفف «نيديرملا ىلع ةئيس اًراثآ ةليلذلا ةيبرتلا هذه تفلخ دقو

 ىوعدب كلذ نم ءيش ىلع راكنإلا لصحي ملو ؛هيعارصم ىلع رفكلاو روجفلاو
 .هديرمل رابتخا وأ ةمكحل كلذ لعف امنإ خيشلا نأو «خيشلا ىلع داقتنالا مدع
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 هيرب الصارم يي تي

 : ثلاثلا لصفلا

 ةيلذاشلا دنع سفنلا ةضاير

 .اهساسأو ءاهتناكمو ءاهتلدأو .سفنلا ةضاير ىنعم :لوألا ثحبملا 0 أ

 .سفنلا ةضاير تالاجم : يناثلا ثحبملا 0

 .ةيلذاشلا دنع سفنلا ةضاير موهفم دقن : ثلاثلا ثحبملا 0



 َيرج ا يجينا رج
 ىصسموز») نيد سىس

 ييريييي زم نوديب وعوأ توصص



 ياي“ سي وزد» نم» سكسو
 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : لوألا ثحبملا

 .اهساسأو ءاهتناكمو «ءاهتلدأو ءسفنلا ةضاير ىنعم

 :سفنلا ةضاير ىنعم :الوأ

 :ةغل ةضايرلا

 ."''قفرب نيرمتلاو ليلذتلا ىنعمب يهو «ضار :ةملك نم ةغل ةضايرلا

 راص : رهملا ضاتراو ...ضئار وهف ءهّللذ : ةضايرو اًضاير رهملا ضار» :لاقي

 وأ اهللذو اهأطو :ةضايرو اًضور اهضوري ةبادلا ضار» :لاقيو «''”(اًضورم

 ميلعتلاو ليلذتلا ىنعم نيب رئاد وهف ةغل ةضايرلا ىنعم وه اذه «"'”« ريسلا اهملع
 اذهو «كلذ ىلع اهدهاعتيو اهللذي وهف «'*”ةدهاجملاو بيدأتلاو بيذهتلاو

 .سانلا لامعتسا يف بلاغلا وه ىنعملا

 :اًحالطصا ةضايرلا

 : يناعم ةثالث ىلع ةضايرلا حلطصم مادختسا يف موقلا تارابع رودت

 قالخألا لادبتسا :ىنعمب وهف «قلخلا نسحل فدارم :لوألا ىنعملا

 فيرعت يف يناشاكلا قازرلا دبع لوقي اذه يفو «'””ةنسحلا قالخألاب ةئيسلا

 قلختلاو «لئاذرلاو ةمومذملا تاداعلاو عئابطلا نع خالسنالا ١ : ةضايرلا

 .'0( لئاضفلاو ةدومحملا قالخألاب

 ١7. : ص يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر ىلع قورز حرش (؟١1)

 .87 :١ : ص طيحملا سرماقلا (؟)

 )*(  //:برعلا ناسل 155.

 ٠١. /4 : عئانصلا عئادب :رظنا (54)

 ”٠١7. :ص فوصتلا نع قئاقح :رظناو ١/ 358٠« ريدقلا ضيف :رظنا (0)

 .7١5؟ ؛ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم (5)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 يتلا ةيساقلا تادهاجملا :ىنعمب وهف «ةدهاجملل فدارم : يناثلا ىنعملا

 رهسلاو عوجلا اهمازتلا لثم «هسفن بذهتت ىتح هندب فاعضاإل يفوصلا اهب موقي

 : يلازغلا لوق هيلع لديو ءايندلا عاتم نم هيهتشت ام لك نم سفنلا مطفو

 الإ ربقلا يف دجوي ال امم ءيشب سفنلا عتمتت ال نأ :اهرسو ةضايرلا لصاحو )

 ام لكو نكسملاو سابللاو حاكنلاو لكألا نم اًرصتقم نوكيف «ةرورضلا ردقب

 .''6ةرورضلاو ةجاحلا ردق ىلع هيلإ رطضم وه

 كلذب نونعي مهو ءرهاظلا نود «نطابلا ةدهاجمب صتخم :ثلاثلا ىنعملا

 ةزجاع ةليلذ سفنلا نوكت نأ ىلإ اهلالخ نم نولصي ىتلا ةينطابلا تادهاجملا

 اهتردقو «لهجلاب اهملعو «لذلاب سفنلا ةزع لدبتست نأب كلذو «ةلهاج ةفيعض

 اًرجاع الهاج اًليلذ :قلخلا مامأو هسفن مامأ رهظيف .فعضلاب اهتوقو ءزجعلاب

 ظ .اًريقح اًميعض
 : ةيلاتلا لئاسملا نايب يف وه (سفنلا ةضاير) ىنعم يف لوقلا قيقحتو

 ١- سفنلا ةضايرو سفنلا ةدهاجم حلطصم نيب قيرفتلا :

 نطابلا ةدهاجم هيف لخدي ء.ماع حلطصم (سفنلا ةدهاجم) حلطصم

 حلطصمب نطابلا ةدهاجم صخي ةيلذاشلا نم ضعبلا نأ الإ ءرهاظلا ةدهاجمو

 اذهو «'"”(سفنلا ةدهاجم) حلطصمب رهاظلا ةدهاجم صخيو «(سفنلا ةضاير)

 نايب :(سفنلا ةدهاجم ) لصف يف قبس دقف «ثحبلا اذه يف هب تلمع حلطصملا

 عوج نم «ندبلا ىلع ةرهاظلا ةدهاجملا كانه اهب دارملا نأو «ةدهاجملا ىنعم

 نيبتي رمألا اذهبو .سفنلا هيهتشت ام لك نع دعبو .«قاشملل لمحتو رهسو
 رييغتب «نطابلا ةدهاجم :يه انه ةضايرلاف «ةضايرلاو ةدهاجملا نيب قرفلا

 .هم/ع : ءايحالا 000

 ,174 2١59 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا (؟)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .مهدنع ةحودمم ىرخأ قالخأ ىلإ ةيفوصلا دنع ةمومذملا سفنلا قالخأ

 اهنايب يتأيس
 ىلع ةمئاق هتايادب تناك فوصتلا نأ دجن فوصتلا ةأشن لوأل عوجرلا دنعو

 .ةنسحلا اهقالخأب ةئيسلا اهقالخأ لادبتساب سفنلا ةدهاجم يهو «نطابلا

 : سفنلا ةضايرب كلذ نع نوربعي اوناكو

 لوخدلاو «ءيدر قلخ لك نع جورخلا ١ :فوصتلا فيرعت يف دينجلا لاق

 يف تناك فوصتلا ةيادب لوأ نإ يزوجلا نبا نيب دقو "8 ينس قلخ لك يف
 ةنس لبق موقلل رهظ مسالا اذهو » :لاقف «هيف عدبلا تروطت مث سفنلا ةضاير

 «ةريثك تارابعب هتفص نع اوربعو «هيف اوملكت مهلئاوأ هرهظأ املو «نيتئام

 نع هدرب «عبطلا ةدهاجمو «سفنلا ةضاير :مهدنع فوصتلا نأ :اهلصاحو

 .ملحلاو ءدهزلا نم .ةليمجلا قالخألا ىلع هلمحو «ةليذرلا قالخألا

 يتلا «ةنسحلا لاصخلا نم كلذ ريغ ىلإ ءقدصلاو «ءصالخالاو ءربصلاو

 ءموقلا لئاوأ ناك اذه ىلعو ...ىرخألا يف باوثلاو ايندلا يف حئادملا بسكت

 املكف «مهيعبات نم مهدعب نم ىلع سبل مث «ءايشأ يف مهيلع سيلبإ سبلف
 نم نكمت نأ ىلإ «مهيلع هسيبلت دازف «يناثلا نرقلا يف هعمط داز نرق ىضم
 .('!0( نكمتلا ةياغ نيرخأتملا

 ملع ةبيجع نبا لعج دقف فوصتلا ىنعم نم ةيلذاشلا خويش همهف ام اذهو
 يف لاقف «ةمومذملا تافصلا نم هصيلختب بلقلا حالصتسا ىلع مئاق فوصتلا

 ىلإ عجري امم «ةنطابلا ماكحألا طابنتسا يف اًرظان ناك نإو » : مولعلا فينصت

 تافصلاب هتيلحتو «تامومذملا تافصلا نم هصيلختب بلقلا حالصتسا

 ذخأ امف «تاقوألا بادآ ةاعارمو «تايلجتلاو بهاوملل دعتسيل «تادومحملا

 .510 /؟ :ماصتعالاو غ5 : ص سيلبإ سيبلت 609

 ١ : ص سيلبإ سيبلت يه



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا هلع

 ."'6 فوصتلا ملع وه ةنسلا نم ذخأ ام عم كلذ نم

 درفتملا ملعلا وه فوصتلا ملع نأ ربتعا دقف «ىسيع رداقلا دبع مهف كلذكو

 ةجلاعمب صتخا يذلا وه فوصتلا نإ) :لاقف «بولقلا ضارمأ ةجلاعمب

 ."70 ةصقانلا اهتافص نم صلختلاو «سفنلا ةيكزتو «ةيبلقلا ضارمألا

 : سفنلا ةضايرل نطابلاو رهاظلا ىنعملا نيب قيرفتلا -؟

 نيبن ىتح ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سفنلا ةضاير ىنعم ةقيقح ةفرعم نكمي ال

 ءالجب حضتي كلذ لالخ نمو «ةملكلا هذهل نطابلا ىنعملاو رهاظلا ىنعملا

 : حلطصملا اذه ةقيقح

 ١ - سفنلا ةضاير حلطصمل رهاظلا ىنعملا :

 ةضايرلا نأو «قلخلا نسحل فدارم فوصتلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 اذلو «ةئيسلا قالخألا كرتو «ةنسحلا قالخألاب يلحتلا ىلع سفنلا نيرمت يه

 دقف قلخلا يف كيلع داز نمف «قلخلا وه فوصتلا ١ :فوصتلا فيرعت يف اولاق

 ."7( ءافصلا يف كيلع داز

 قالخألاب اهتضايرل ناك سفنلاب لئاوألا ةيفوصلا مامتها نأ يريشقلا نيبو

 نم الولعم ناك ام سفنلاب اودارأ امنإ) :لاقف «ةئيسلا قالخألا كرتو ةنسحلا

 فاصوأ نم تالولعملا نإ مث «هلاعفأو هقالخأ نم اًمومذمو ءدبعلا فاصوأ

 : نيبرض ىلع دبعلا
 .هتافلاخمو هيصاعمك «هل اًبسك نوكي ام :امهدحأ

 دبعلا اهجلاع اذإف «ةمومذم اهسفنأ يف يهف «ةئيندلا هقالخأ :يناثلاو

 ."8* :ص فوصتلا نع قئاقح (؟)
 45١. :ص ةيريشقلا ةلاسرلا رف



 قلدنا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .7'2( ةداعلا رمتسم ىلع قالخألا كلت ةدهاجمملاب هنع يهتنت اهلزانو

 عسوت مث «قلخلا نسحل ةفدارم اهلعج سفنلا ةضاير نع يلازغلا ملكت املو

 «ةخسار سفنلا يف ةئيه نع ةرابع قلخلا » :لاقف (قلخلا نسح) ىنعم نايب يف

 تناك نإف «ةيورو ركف ىلإ ةجاح ريغ نم رسيو ةلوهسب لاعفألا ردصت اهنع
 كلت تيمس اًعرشو اًلاقع ةدومحملا ةليمجلا لاعفألا اهنع ردصت ثيحب ةئيهلا

 ىه ىتلا ةئيهلا تيمس ةحيبقلا لاعفألا اهنع رداصلا ناك نإو ءاًئسح اًقلخ ةئيهلا

 00 ."7( اًئيس اًقلخ ردصملا

 يف كلذك ليق قلخلا نسحب فوصتلا ىنعم فدارت نم قباسلا ىنعملا اذهو

 سفنلا تافص لادبتسا وه :سفنلا ةضاير ىنعم نأ اوعاشأف «سفنلا ةضاير
 تءاج كلذ ىلعو «'"”ةديمحلا تافصلا نم اهدادضأب ةميمذلا ةيقلخلا

 دوهجملا : يه سفنلا ةضاير» :اولاقف «(سفنلا ةضاير) حلطصمل مهتافيرعت

 «ةميمذلا اهبويعو هسفن تافآ نم صلختيل ئدتبملا كلاسلا هلذبي يذلا قاشلا

 > . 7( ربكلاو قافنلاو ءايرلاو دسحلاو دقحلاك

 عفدو «قالخألا نسح تابثال سفنلا نيرمت :ةضايرلا» :قورز لاقو

 ةرثك ةضايرلا » :يوانملا لاقو «'”6«فوصتلا لمع صاصتخا اذهبو ءاهئيس

 قالخألا بيذهتل تريعتسا مث ءرهميو سلسيل ندبلا وأ سفنلا لامعتسا

 لهأ دنع ةضايرلاو «هتاعزنو عبطلا تاطلخ نع اهصيحمت اهبيذهت نإف «ةيسفنلا

 :وهو «بلطلا ةضايرو «سفنلا عبط نع جورخلا وهو «بدألا ةضاير :قحلا

 )١( :ص ةيريشقلا ةلاسرلا ١54.

 .45/:نيدلا مولع ءايحإ (5)
 ١١9. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا ()

: 
 ١75. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا (:5)

 ."90 :ص فوصتلا دعاوق (5)



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا ةلنسلا

 .')0هي دارملا ةحص

 هفيز فشكتي رهاظلا اذه نأ الإ اًئسح هرهاظ ناك نإو ىنعملا اذهو : تلق

 .حلطصملا اذه ةقيقحل نطابلا ىنعملا نايب دنع

 : سفنلا ةضاير حلطصمل نطابلا ىنعملا -؟
 لاجم يف سفنلا ةضايرب اصوصخ ةيلذاشلاو اًمومع ةيفوصلا فتكت مل

 سفنلل اًقالخأ اوعدتبا لب «ةعيرشلا صوصنلا اهنم ترذح يتلا ةئيسلا قالخألا

 لمكألا يه اهنأ اوعدا ىرخأ قالخأب اهلادبتساب اوبلاطو ؛ةمومذم اهنأ اومعزو

 كلاسلا نأ :ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سفنلا ةضاير ةقيقحو «ةيناسنالا سفنلل

 ةزجاع اهنأ ىريو «قلخلا نيعأ يفو هنيع يف اهردقو هسفن ةميق طاقسال ىعسي

 .«كلذ نم رقحأ يه لب «ريبدت وأ ةردق وأ ىنغ وأ ةزع وأ ملع نم لضف لك نع

 زعلاو ىنغلا تافص نم سفنلا هيلع تلبج ام لدبتسي نأ هيلع بجاولا نإو
 لهجلاو لذلاو رقفلا تافص نم اهدادضأب قلخلا مامأ ةوقلاو ةردقلاو ملعلاو

 رظن مامأ هلعفي كلذ لكو «ةيدوبعلا تافص ىمست يتلا يهو ءزجعلاو فعضلاو

 ىنغلا مات ناكف «نولوقي امك ةيبوبرلا تافصب هللا هلدبأ كلذ هل مت اذإف «قلخلا

 ةقيقحلا يه هذهو .ىلاعت هلل ةلماك يه امك «ةردقلاو ةوقلاو ملعلاو زعلاو

 هللا قالخأب قلختلاب مهدنع ةينعملا يهو «مهدنع سفنلا ةضاير نم ةدوصقملا

 هللا قالخأب قلختي نأ نكمي الو «سفنلا ةضايرل ةيئاهنلا ةياغلا يه هذهف «ىلاعت

 يهتني مث ةيدوبعلا تافصب الوأ مزتليف «سفنلا ةضاير ةلحرمب رمي ىتح ةلماكلا

 ساسأ) ىلع مالكلا دنع اهنايب يتأي فوسو «ةيبوبرلا تافصب ققحتلاب رمألا هب

 .تاحفص دعب (سفنلا ةضاير

 نع اهجورخب اهلالذإو سفنلا رسك ىلع لادلا سفنلا ةضايرل ىنعملا اذهو

 )١( ص نآرقلا ظافلأ تادرفم :رظناو 850”*2 : ص فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا : ١/ 470.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : (سفنلا ةضاير) تافيرعت ضعب هب تءاج اهيلع تعبط يتلا اهتافص

 رسك :ةضايرلا » :اولاقو .''"«اهتاداعمو سفنلا ةفلاخم ةضايرلا » :اولاقف

 ."""(ةرتفلا ىلع اهعنمو «ةمدخلاب سوفنلا
 اهنأو «سفنلا ةضاير يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق ةقيقح نيبتي ليصفتلا اذهبو

 اهلذل يعاسلا ءاهاوقل تيمملا ءاهل يداعملا فقوم ةيرشبلا سفنلا نم تفقو

 ريغو «عونخلاو زجعلاو لهجلاب اهفصوو «ةليسو لكب اهلتقو اهتناهإو اهتبكو

 لكل ةداقنم ةليلذ ةعبات سفن الإ اهئارو نم جرخي ال يتلا فاصوألا نم كلذ

 .طلستم خيش
 ةضايرل يقيقحلا ىنعملا ىلع ةلادلا ةيلذاشلا ةقيرطلا صوصن ضعب ركذ

 : اهتتامإو اهلذ نم سفنلا
 جرخاو «كسفن نم أربتف قحلاب اًطبترم نوكت نأ تدرأ نإ» :يلذاشلا لاق

 ةقرافم هللا دنع تابرقلا مظعأ نم نإ :اًضيأ لاقو «"”(كتوقو كلوح نم

 :اًضيأ لاقو 2:56 ىوهت ام كرتب اهنم صالخلا بلطو ءاهتدارإ عطقب سفنلا
 ."”"«لاحب كسفن نع ضرت الو

 بلجت يتلا يهف «كيبنج نيب يتلا كسفن رذحاو ٠ :ِهّللا ءاطع نبا لاقو

 .' "6 تامملا ىلإ اهبحاص قرافت ال مث «كيلع

 لك لصاو « سفنلا نع اضرلا وهسو ةلفغو ةيصعم لك لصأ» :اضيأ لاقو

 ) )1١:ص ةيفوصلا تاقبط 15.

 ١١7. :ص ةيفوصلا تاقبط (؟)

 .87 :ص ىلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا (9)

 .49 :ص ةيلعلا رخافملا (5)

 .1905 :ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ (0)

 ١١. : ص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات 0



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا هلل

 ."7« اهنع اضرلا مدع ةفعو ةظقيو ةعاط

 نع هسفن تمت مل نم ىلع ةمرحم فراعملا ةنج» :لمجلا يلع لاقو

 نود ءيش لك نعو ءاهتاوهشو ءاهتدارإ نعو ءاهرايتخاو ء«اهريبدت نعو ءايندلا
 20ه

 ةنسلا قفاوو باوصلا قداص نم ىرن الف» :يواقردلا يبرعلا لاقو

 ءانئادعأ رش يه ذإ ءاهزعي ملو اهلذو ءاهعفري ملو هسفن حرط نمك باتكلاو

 كيلإ لصي ال «ككاله دئاقو «كئادعأ رش سفنلا :تاداسلا ضعب لاق امك

 .ةملظلا فهك يهف ءاهلهجب الإ ةيصعم محتقت الو ءاهتاوهشب الإ ناطيش

 «تبذك قدصلا تدرأ نإ «ءلسكلا ندعمو .«لهجلا ةنازخو «ةوهشلا ضرأو

 0 ."0(تكرب اهتدق نإو ءتجوعا اهتموق نإو ءتحضتفا اهتنحتما نإو
 يف اوركاذتت نأ مكبحأ ينإ) :-هيديرمل هلئاسر ىدحإ يف- اًضيأ لاقو

 .مكقيرط لهأ نم مكلبق نم ناك امك «مكبولق يحيو مكسوفن تيمي يذلا
 لهأ نأش اذكهو ...مكنع ددملا عطقني لعل مكسفنأ سئاسد نم اورذحاو

 ىتح اهتاحبقتسمو اهتالقثتسمو اهتاهوركم ىلع الإ اهنوريسي ال ءاهعم قدصلا

 د ءاوس مهدنع تابوبحملاو تاهوركملا ريصت

 هعضي مدق لوأل سفنلا نع يلختلا خايشألا طرتشا ١ :يضارلا ةمالس لاقو

 هللا قيرط مهلوخد الإ مهريس نع نورئاسلا عطق امو «قيرطلا يف
 ...ءادعألا ربكأ يهو ءربكأ ودع سفنلاف ١ :اضيأ لاقو 00( مهسوفنب

 )١( :ص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات 54.
 ٠١5 :ص ةيدهلا روشب (0)

 5١5. :ص ةيدهلا روشب (0)

 5١5 اهل .كو 75 78 :رظناو 2١595 :ص ةيدهلا روشب (8)

 5١. :ص ةيدماح ظعاوم (60)



 2 يجراخ ودع فلأ نم بعصأو

 سئفنلل ةليلذلا ةيبرتلا : يه اهنع نوثدحتي يتلا ةضايرلا نأ ىلع لدي اممو

 عوضخللاو لذلا ىلع سفنلا ديوعت نم مهبتك يف هنوررقي ام يه «ةيناسنإلا
 ملظلا ىلع ربصلا نوربتعي لب .هيلع درلاو «لطابلا ةعفادم مدعو ءزعلا مدعو

 مهنأ كلذ نمو «سفنلا تاماقم لضفأ نم مهتعفادم مدعو نيملاظلا طلستو

 اًقورعم مهل مدقو «مهتاجرد عفرو «مهل نسحأ دقف مهل ءاسأ نم نوربتعي

 لامك ىلع اليلد كلذ نأل مهل سانلا ةاداعمب نوحرفي مهدجن اذلو ءاريبك

 : قحلا نييبتو مهيلع درلاب مهسفنأ نولغشي الو «مهتقيرط
 نأ مهتايادب يف مهمكح ىلاعت هّللا ءايلوأ نأ ملعا » :هّللا ءاطع نبا لاق

 اونكاسي اليكو ءايازملا مهيف لمكتتو ءاياقبلا نم اورهطيل مهيلع قلخلا طلست

 قر نم كقتعا دقف كاذآ نمو «دانتساب مهيلإ اوليمي وأ «دامتعاب قلخلا

 هئابحأ يف هللا ةنس مهقيرط أدبم يف هَّللا ءايلوأ ىلع قلخلا طيلستو ...هناسحإ

 مهيلع تمكح دق موقلا نإ مهللا :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق كلذلو .هئايفصأو

 2 اوزع ىتح لذلاب

 :سفنلا ةضاير ةلدأ :اًيناث

 لاق ءاهتضايرو سفنلا ةفرعمب سانلا لمكأ مهنأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 الإ سفنلا نوهت الو ءهسفن هيلع تناه نم الإ ايندلا نع ضرعي الو » : يلذاشلا

 الو ءهبحأ نم الإ هّللا فرعي الو هَّللا فرع نم الإ اهفرعي الو ءاهفرع نم دنع

 ."0( هسفن نيبو هنيب لاحو .هابتجاو هللا هافطصا نم الإ هبحي

 )١( ال :ص رظناو «1,7 :ص ةيدماح ظعاوم 2٠١ 2٠١8 ٠١9.

 )*( :ص ننملا فئاطل ١5١١.

 )*( :ص رارسألا ةرد ١55.



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا للا

 لضف ىلع ةلدألا اوركذ لب اهبيذهتو سفنلا ةفرعم يف مهلامكب اوفتكي ملو

 نيب رقفلاو لذلا لضف ىلع اولدتسا دقف :قلخلا مامأ اهرقفو سفنلا لذ

 [10:ةبوتلا ةروس] «نيكلسَمْلاَو ِاَرَمُفَلِب ٌتَقَدَصلأ اَمَّنِإ8 :ىلاعت هلوقب '''قلخلا

 .[178:نارمع لآ ةررس] أ أَو ذي َُلل كيت ديكر : ىلاعت هلوقو
 : اهدادضأ يف ةنماك ءايشألا ١ :لاقف ةلدألا نم ةعومجم ةبيجع نبا ركذو

 يأ «لهجلا يف ملعلاو ,فعضلا يف ةوقلاو ءرقفلا يف ىنغلاو «لذلا يف زعلا

 أوُتِعْصُمْسَأ تريلا لع نت نأ ُديِرَو# : ىلاعت لاق : كلذ ريغ ىلإ «لهجلا راهظإ يف
 1 عر م

 يف ىلاعت لاقو «[5 :صصقلا ةروس] #تييئِرولا -و ةّميأ مهلمجنَو ضرألا ف

 ٌدَعوأ» :مهل ةيلست ةيذألاو فاعضتسالا ةلاح يف اوناك نيح نيو ةباحصلا قح

 ني تردلا ٌفكْعَدْسأ امك ٍِضْرأْلا يف ْرهَشِضَمْمِل ٍتَحِيِدَصلا أولو كس أوما نأ هَل
 ردق ىلع جرفلا نأ ةيهلالا ةداعلا هب ترج اممو «150 :رونلا ةروس] «مهلبت

 نوكي رسعلا ردقبو ءزعلا نوكي لذلا ردقبو «ىنغلا نوكي رقفلا ردقبف «قيضلا

 نم : ىلاعت لاق ءالجآو الجاع .لامجلا نوكي لالجلا ردقب لصاحلاو ءرسيلا

 0 [1-ه :حرشلا ةروس] ارش رْسعْل مم َّنِإ 02 امس رشعلا مم

 هرهاظ يف ةماع ديرملل ةمزاللا بادآلاو » :يدنرلا يزفنلا دابع نبا لاقو

 نساحمب يلحتلا يه نطابلا بادآو «نطابلا بادآل عبت رهاظلا بادآو «هنطابو

 نسحأف يبر ينبدأ » :لاق هنأ ِْل ِهَّللا لوسر نع ثيدحلا يفو ءاهلك قالخألا

 نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ :لاقف قالخألا مراكمب ينرمأ مث «يبيدأت
 ل نيلهاجلا

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ يف ةلدألا هذه رظنا 119.

 5١4. :ص ممهلا ظاقيإ (0)

 ءالمإلا بدأ يف يناعمسلا نبا هجرخأ ١ :١؟١/559 :(ريبكلا عماجلا) يف يطويسلا لاق 69

 - 2 ءافعضو نولوهجم هيفو «حصي ال :لاقو 22585 :ح « 178/١ : للعلا يف يزوجلا نباو



 ."00ةدهاجملاو ةضايرلاب الإ هدييأتو هّللا قيفوت دعب كلذ لصحي الو

 ركذ سفنلل ةلذملا ةضايرلا هذه تابثإ ىلع اهوقاس يتلا ةلدألا نمو

 نيعأ مامأ لذلاب مهسفنأ ةضايرل مهدمعت يف ةيفوصلا نع ةدراولا صصقلا
 دنع ةدمع ربتعي يذلا - ءايحإلا هباتك يف يلازغلا هركذ ام كلذ نمو «قلخلا

 : يلازغلا لاق - ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ثالث ماعط ىلإ لجر هاعد -دينجلا ذاتسأ وهو -ينيرَكلا نبا نأ يور»

 ةرملا يف هلخدأ ىتح «كلذ دعب هيلإ عجريف «هيعدتسي مث «هدري ناك مث «تارم

 ىتح ةنس نيرشع لذلا ىلع يسفن ٌتْضَر دق :لاقف ؟كلذ نع هلأسف «ةعبارلا

 ينتددر ولو «دوعيف مظع هل ىمريف ىعدي مث «درطنيف درطي بلكلا ةلزنمب تراص
 يف تلزن : لاق هنأ اًضيأ هنعو » «""'( !تبجأل كلذ دعب ينتوعد مث ةرم نيسمخ

 ىلإ تلدعو «مامحلا تلخدف «يبلق يلع َتّنْسف «حالصلاب اهيف تفرُعف «ةلحم

 اليلق يشمأ تجرخو ءاهقوف يتعقرم تسبل مث ءاهتسبلو اهتقرسف «ةرخاف بايث
 ينوعجوأو «ينوعفصو «بايثلا اوذخأو يتعقرم اوعزنف «ينوقحلف ءاليلق

 قلعو 2" يسفن تنكسف «مامحلا صلب فرعأ كلذ دعب ترصف ءابرض
 اذكهف » :لاققف -ةلص يأب مالسالا ىلإ تمي ال يذلا- لمعلا اذه ىلع يلازغلا

 رظنلا نم مث «قلخلا ىلإ رظنلا نم هللا مهصلخي ىتح مهسفنأ نوضوري اوناك

 ىنولجعلا اذكو « هقمعضو 06 :مح 2539 :ص دصاقملا يف يواخسلا هركذ ثيدحلاو -

 :78 :صص صاصقلا ثيداحأ يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 2154 :ح ءالا :ص

 :لاقو 506 :ح (ةعومجملا دئاوفلا) يف يناكوشلا هدروأو 4«2 تباث دانسإ هل فرعيال »

 2١77 /١:ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا لاقو ««تباث دانسإ هل فرعيال»

 .( فيعض ) :77:ح

 )١( :ص مكحلا ىلع يدنرلا حرش 10.

 .":5/4 :ءايحالا (؟)

 .قباسلا عجرملا 9*«6)



 « دقئثو ضرع » ةئلذاشلا ' قلل

 هسفنب هلغشو ىلاعت هللا نع بوجحم هسفن ىلإ تفتلملا نإف ءسفنلا ىلإ
 .27( هل باجح

 سلجم قرافي ال ناك ماطسب لهأ نايعأ نم ردقلا ميظع اًدهاش نأ يكحو »

 ليللا موقأو ء«رطفأ الو رهدلا موصأ ةنس نيثالث ذنم انأ :اًموي هل لاقف «ديزي يبأ

 .هبحأو هب قدصأ انأو !اًئيش ركذت يذلا ملعلا اذه نم يبلق يف دجأ الو «مانأ ال

 !ةرذ اذه نم تدجو ام ءاهليل تمقو «ةنس ةئامثالث تمص ولو :ديزي وبأ لاقف

 :لاق .معن :لاق ؟ءاود اذهلف :لاق ءكسفنب بوجحم كنأل :لاق ؟ملو :لاق

 ذا :لاق .لمعأ ىتح يل هركذاف :لاق .هلبقت ال :لاق .هلمعأ ىتح يل لق

 «ةءابعب رزتاو « سابللا اذه عزناو «كتيحلو كسأر قلحاف «نيزملا ىلإ ةعاسلا

 نم لك :لقو .«كلوح نايبصلا عمجاو ءاًروج ةءولمم ةالخم كقنع يف قلعو

 دوهشلا دنع اهلك قاوسألا فطو «قوسلا لخداو ؛ ةزوج هتيطعأ ةعفص ينعفص

 لثم يل لوقت هَّللا ناحبس :لجرلا لاقف !كلذ ىلع تنأو كنفرعي نم دنعو

 كنأل :لاق ؟فيكو :لاق !كرش هّللا ناحبس :كلوق :ديزي وبأ :لاقف !اذه

 ىلع ينلد نكلو «هلعفأ ال اذه :لاقف .كبر تحبس امو اهتحبسف كسفن تمظع

 كنإ كل تلق دق :لاق .هقيطأ ال :لاقف .ءيش لك لبق اذهب ئدتبا :لاقف ؟هريغ

 لذ اهنم داري يتلا ةيساقلا ةضايرلا هذه ىلع اًقلعم- يلازغلا لاق «« لبقت ال

 ضرمو «هسفن ىلإ هرظنب لتعا نم ءاود وه ديزي وبأ هركذ يذلا اذهف » : -سفنلا

 ال نمف «هلاثمأو اذه ىوس ءاود ضرملا اذه نم يجني الو «هيلإ سانلا رظنب

 " '"«هسفن ىواد نم قح يف ءافشلا ناكمإ ركني نأ يغني الف ءاودلا قيطي

 :سفنلا ةضاير ةناكم :انلاث

 أدبت «ةقيقحو ةقيرطو ةعيرش :مولع ةثالث ىلإ ةيلذاشلا دنع مولعلا مسقنت

 53090 ءايحالا (5؟)



 ةينئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 يهو «ةقيقحلا ملع اهمظعأو «ةقيقحلا ملعب مث ةقيرطلا ملعب مث ةعيرشلا ملعب

 اهلبق دب الو «ثحبلا اذه نم يناثلا بابلا يف اهثحب قبس يتلا ةيدقعلا لئاسملا

 مهدنع ةلزنم اهمظعأ نمو ؛تادهاجملا مولع يهو «ةقيرطلا ملع كولس نم

 ةعيرشلا ١ :هلوق يف ةبيجع نبا مولعلا هذه نيب دقو «سفنلا ةضاير مولع

 ءرئامضلا ةيفصت ةقيرطلاو «رهاوظلا فيلكت ةعيرشلا :ةقيقحلاو ةقيرطلاو

 :رخآ عضوم يف لاقو «''" رهاظملا تايلجت يف قحلا دوهش ةقيقحلاو
 «لئاذرلا نم ريهطتلا :ةيلختلاف «ةيلحتو ةيلخت ىلإ ةقيرطلا عجرمو»

 قالخأ نع هزنتلا يه : ةيلختلا : تلق تئش نإو «لئاضفلاب فاصتالا : ةيلحتلاو

 ."'"( نييناحورلا قالخأب قلختلا :ةيلحتلاو «نيطايشلاو مئاهبلا

 مهقالخأ نمو» : لاقف ةيفوصلا قالخأ نم سشنلا ةضاير ينارعشلا دع دقو

 يذلا نود يأرلا ئدابب هيلع يذلا رظني مهدحأ ريصي ىتح مهسوفن ةضاير ةرثك

 ةروس] 6# نولي ل ياو نولي نبل ىوَنَسي لَه لق : ىلاعت هلوق وحن عمس اذإف ءهل

 ال هنأو «يأرلا ئدابب ءاملع هنارقأ عيمج ىريو ءالهاج هسفن ىري [9:رمزلا
 فلا مهنم دحاو عم يوتسي

 لاقو «ةضايرلا (75) لصألا دع (فوصتلا ملع لوصأ) يوانملا دع املو

 اذهبو ءاهفسافس عفدو «قالخألا نسح تابثال سفنلا نيرمت ةضايرلا  :اهنع
 ناكرألا مهأ نم يه ةضايرلا » :اًضيأ لاقو «'*6 فوصتلا ملعب تصتخا هجولا

 *'(قالخلا باذع نم ةمالسلاو «قالخألا بيذهتو «ةلزانملا مكح يف

 ) )1١:ص فوشتلا جارعم ١٠". >

 5١-252 :ص ةبيجع نبال ةيمورجالا حرش رظناو 22١ :ص شيشم نبا ةالص حرش (؟(؟)

 . ١

 .1١1-7١١7؟ : ص نيرتغملا هيبنت (9)

 .57 /4 :نمحرلا ءايلوأ بقانم ركذب ناطيشلا ءايلوأ ماغرإ (4)
 .5"17/5١:ريدقلا ضيف (9)



 « دقتو ضرع » ةيئذاشلا 2078

 اهباحصأ نولعجيو «بولقلا لامعأب مامتهالا يه سفنلا ةضاير نوربتعيو

 نبا لاق «ةرهاظلا لامعألا لهأ مهو «نيميلا لهأ لباقم يف نوقباسلا مه

 نيميلا لهأف «نيقباسلاو «نيميلا لهأ :نيمسق ىلع سانلا نأ ملعا » : ةبيجع

 اعفدو ابلج اهب حلصي امو ءاهنوؤش ريبدتو رهاوظلا حالصإب نولغتشملا مه
 مهو «رئارسلاو بولقلا حالصإب نولغتشملا مه نوقباسلاو ءالجآ وأ الجاع

 ىنتعا نم لكف «مهبر دوهشب نوقابلا «مهسفنأ ةيؤر نع نوبئاغلا نوبرقملا
 ىنتعا نم لكو «نيميلا لهأ نم ناكو .هنطاب حالصإ هتاف هرهاظ حالصإب

 بعغ :يلذاشلا لاق «نيبرقملا ةرمز يف رشحو «قابسلا نم ناك هنطاب حالصإب

 ةلمج يف رهظيو ناسنإلا ىري فيكف «كنطاب حتف تدرأ نإ كرهاظ حالصإ نع

 ظوظح ليصحتل فرصنم هظحو «.قابتسالاو دجلا لهأب قحتليو «قابسلا

 قرخت فيك «ةيمهولا هتاوهشو هدئاوع عم ةفقاو هتمهو «ةيسحلا هرهاظ نوئشو

 ."'"(دئاوعلا كسفن نم قرخت مل تنأو دئاوعلا كل

 ذإ «سفنلا ةدهاجم ةناكم عوضوم نم بيرق سفنلا ةضاير ةناكم عوضومو

 ىلعو ندبلا ىلع نوكت سفنلا ةدهاجمف « سفنلا ةدهاجم نع عرف سفنلا ةضاير

 نم اًضعب يلي اميفو «ليصفتلاب سفنلا ةدهاجم ةناكم ثحب ىضم دقو «سفنلا

 : سفنلا ةضاير ةناكم

 :ةدهاشملاو ةدحولا ةديقعل لوصولا ىلإ قيرطلا يه ١-

 "'”ةيهولألا ةبترم ىلإ عفتري ةيسفنلا هتافص نع كلاسلا يلخت ردق ىلعف

 ءهبر ىلإ لصو هسفن براح نم نأ ىلع صوصنلا ةبيجع نبا دروأ دقو

 :ةدهاشملاو ةدحولا ىلإ لوصولا اذهب نودصقيو

 )١( :ص ةيهلاإلا تاحوتفلا 8٠؟9-181١.

 :ص مالسإلا رظن يف ةيفوصلا (؟)  2٠7١ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ و : 47.



 ةرضح ىلإ قئاتلا «هتاجن ليبس ىلإ قئاشلا اهيأ ١ : يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 ,''"( كبر توكلم رارسأل كنطاب حتف تدرأ نإ كرهاظ ىلإ رظنلا للقأ «هتايح

 يف نم توكلملا ملاع لخدي ال هنأ :مكل مسقأ نأ متئش نإ » :يديزوبلا لاقو

 . 7( ةقالع هبلق

 «ايقُب هيف نم لك يلاصو كردي سيل ١ :يرتششلا لاقو

 (صوصخلاو مومعلا) ةلاسر يلذاشلا نع ةدراولا صوصنلا رطخأ نمو

 ةضايرب ةلص اهل يتلا ةدقعملا تارابعلاب ةئيلم «يلذاشلل ةبوسنم ةلاسر يهو

 اهيلإ راشأ ةلاسرلا هذهو ءدوجولا ةدحو ةديقعل لصي ىتح اهيف جيردتلاو سفنلا

 غابصلا نبا نأ الإ ءاهصن ركذي ملو '*”(نئملا فئاطل) هباتك يف هللا ءاطع نبا

 رطخأ نم ةلاسرلا هذهو «هتاقبط يف ينارعشلا اهركذ اذكو ؛ةلماك اهركذ

 يف صن اهنإف ءاهيف يلذاشلا لوق ةقيقح فرعو ءاهيلع فقو نمل لئاسرلا

 : نيقيرط ىلإ اهيلإ نيلصاولا مسق هنأ الإ ءدوجولا ةدحو
 امأف «لسرلا لادبأ مهو ةصاخلا قيرطو «ءايبنألا لادبأ مهو ةماعلا قيرط

 يقر ةضايرلا كلت تلمك اذإ ىتح اهتسايسو سفنلا ةضايرب الوأ مهتيادبف ةماعلا

 الإ ىري الو ةدحولا دهاشي هدنعو رسلا مث حورلا مث لقعلا مث بلقلا ةضاير ىلإ

 ةدحولا دهاشيف «لزنم لوأ نم رسلا ةجرد يف لزني وهف ةصاخلا قيرط امأ هللا

 نع همالك انه انمهي يذلاو ءاذكهو حورلا ةجرد ىلإ لزني مث ء«ةجرد لوأ نم

 : ةدحولا ىلإ اهل الخ نم اوقتراو سفنلا ةضاير اومدق نيذلا مهو مومعلا قيرط
 ينعأو «ةماع قيرطو «ةصاخ قيرط :ناقيرط قيرطلا ذإ١ :يلذاشلا لاق

0 

 )١( :ص ةيهلالا تاحوتفلا “8.

 :ص ةيهلالا تاحوتفلا هف 77.

 )( ص ةيهلالا تاحوتفلا : 77.

 ) )5ص نئملا فئاطل :رظنا : 8؟١١.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا تدخر

 مه نيذلا نيبحملا ةماعلاب ينعأو «لسرلا لادبأ مه نيذلا نيبحملا ةصاخلاب

 يف لوقعلا لحمضت «يولع قيرط :وهف ةصاخلا قيرط امأف ...ءايبنألا لادبأ

 يقرتلا قيرط :وهو «ةماعلا قيرط ةفرعمب كيلع نكلو ءاهحرش نم ليلقلا لقأ
 كيلم دنع قدص دعقم) وهو ؛لزنم ىلإ يهتني نأ ىلإ لزنم ىلإ لزنم نم
 لغتشيف «سفنلا وهف العلا ىلإ هنم يقرتلا بحملا هؤطي قيرط لوأف «(ردتقم

 كانهف اهب ققحتو اهفرع اذإف ءاهتفرعم ىلإ يهتني نأ ىلإ اهتضايرو اهبابسأب

 حص اذإف «هتفرعمو هتسايسب لغتشيف «بلقلا وهو يناثلا لزنملا راونأ هيلع قرشت

 لغتشيف «حورلا وهو ثلاثلا لزنملا ىلإ يقر ءيش هنم هيلع قبي ملو كلذ هل
 ءاّئيشف اًئيش نيقيلا راونأ هيلع تبه اهب ةفرعملا تمت اذإف ءاهتفرعمو اهتسايسب
 «نيقيلا راونأ يف يلصألا لقعلا رونب هللا هدمي مث هللا ءاش ام مهفي كانهف

 عيمج لحمضتو ء«دبعلا اذه ىلإ ةفاضإلاب ةياغالو هل دح ال اًدوجوم دهشيف

 يقرف «دوجوملا اذه هب فرعف ينابرلا حورلا رونب هللا هدمي مث ...هيف تانئاكلا

 هنع ىلختو «دبعلا اذه هب ىلحت ام عيمج بهذف «ينابرلا حورلا ناديم ىلإ

 هذهب هجردأف ءهتافص رونب هللا هايحأ مث ءادوجوم ءيش لك يقبو ءةرورضلاب

 داك هتفص ئدابم نم قشنتسا املف «ىينابرلا دوجوملا اذه ةفرعم يف ةايحلا

 ال يذلا وه دوجوملا اذه نإ الأ : هتدانف ةيلزألا ةيانعلا هتقحلف هللا وه :لوقي

 هريغ رونب نكل «هلهأ ريغل هتافص نم ءيش نع ربعي نأ الو ,هفصي نأ دحأل زوجي

 عفرف ءرسلا ناديم باب ىلع دعاق وه اذإف حورلا رس رونب هللا هدمأف «هب ربعي
 عيمج تشالتف هكاردإ نع يمعف ءرسلا وه يذلا دوجوملا اذه فرعيل هتمه

 ءاهل ةياغ ال ةيقاب ةايح هايحأف هتاذ رونب هَّللا هدمأ مث «ءيشب سيل هنأك هفاصوأ

 يف عئاش هرون «تادوجوملا لصأ راصف ةايحلا هذه رونب تامولعملا عيمج رظنف

 نم بوجحملا نإف هّللاب رتغت ال :بيرق نم يدونف «هريغ فرعي ال ءيش لك
 وهو «ىلعألا يلعلا ةرضح ىلإ يقرتلا ليبس وه اذهف هلا للا نع بجح



 .7'2( ءايبنألا لادبأ نيبحملا قيرط

 : "' "ةردقلاو ملعلا ةمات نوكتف اهلصأل حورلا عوجر ىلإ قيرطلا يه -؟
 «نوكي امو ناك امل ةمّالع لصألا يف ١ :تناك مهدنع حورلا نأ كلذو

 ."'"« هيلع يه ام ىلع ءايشألا قئاقد ةكاّرد

 اذهب تسبلتو ةدهاشملا ملاع ىلإ توكلملا ملاع نم حورلا تلزن املو

 حورلا ةبتر نع تلزنو «سفنلاب تمستف «يهلإلا لامكلا اذه تيسن ملاعلا

 الإ اهلامكو حورلا ىمسم ىلإ اهديعي الو «ةميمذلا سفنلا ةبتر ىلإ ةفيرشلا

 رقفو لذ نم ةيدوبعلا تافصب فاصتالاب كلذو اهتناهإو اهرسكو سفنلا ةبراحمب
 ةبيرق تناك املك ةناهالإ اهل تلصح املكو «قلخلا نيعأ مامأ فعضو لهجو

 ىلإ عوجرلا نم ...اهقوعت امنإو » :ةبيجع نبا لاق «يسنملا اهلامكل عوجرلل

 ةعازنلا سفتنلا ...اهلصأ يف تناك امك ءايشألل ةكارد ةمالع نوكتف اهلصأ

 ءءانثلاو «حدملاو ءهاجلاو ءولعلا بحك «ةميمذلا ظوظحلا ىلإ ةكرحملا

 ءدسحلاو ءربكلا :نم اذه عبتتسي امم كلذ ريغو ءءاسنلاو ءايندلا بحو

 بحو «قزرلا مهو ءهرقفلا فوخو «دقحلاو «قلقلاو ءبضغلاو «ضعغبلاو

 يتلا يهف ءاهبويع نم كلذ ريغو «ءارقفلا راقتحاو ءاّصرحو اًعمط :ءاينغألا

 ملع عضو ضارمألا هذه ءاودلو ءاهنطو ىلإ جورعلا نم اهتعنمو حورلا تبجح
 .(96 فوصتلا

 ىربكلا تاقبطلاو 2١١ :ص ةيلعلا رخافملاو ١5١٠-١5١ :ص رارسألا ةرد )1١(

 .18/7 :ينارعشلل

 ١78. :ص يداهلا رونلا لئاسر و 7١5« :ص ةسراممو يعوك فوصتلا (؟)

 .7"” :ص ةيهلالا تاحوتفلا (*)

 ."5 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا (8)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

.)1( 
 : 2 ةماركلا ىلإ لوصولا ىلإ قيرطلا يه -؟

 نم نكمت اهنإف حورلا ةبترمل تلصوو ةضايرلاب تفص اذإ سفنلا نأ اومعز
 ومنت ةلئاه ىوقو تاقاط حورللو» :ميهاربإ يكز دمحم لاق ءقراخ لك

 هتردقو هللا ةوقب اهيف رثؤتو «ناوكألا اهل لعفنتل ىتح ضيفتو ديازتتو «ةعاطلاب
 ءايلوألل ...ةبسنلاب ىمسي دق امم تافولأملاو تاداعلل اًقراخ اًريثأت

 وفصتف ةيناسفنلا ىوقلا تفعض اذإف» :ليزيغم نبا لاقو :'”«تامارك

 يف تنأ هدهاشت ام ةظقيلا يف دهاشتف «تايضايرلاب سفنلا فظنتتو «حورلا

 ."70 كسح دومخ دنع كمون

 :يندللا ملعلاو يفوصلا فشكلا ىلإ قيرطلا يه -4

 نودمتسي موق ١ : -هلهأو فوصتلا فرش نايب يف- يفونملا ضيفلا وبأ لاق

 ةيفصتو «صلئاقنلا نم اهتضايرو سفنلا بيذهت دعب ةرشابم هللا نم ةفرعملا
 مهل لصحت مل مولعلا هذه نأ يمشاهلا دمحم نيبيو «' 56 بئاوشلا نم بولقلا

 تفص نيح مهكرادم ةقدل الإ كاذ امو» :لوقيف مهسفنأل مهتضاير دعب الإ

 ." 70 تارودلا بئاوش نم تصلخو ؛مهبولق

 :سفنلا ةضاير ساسأ :اًعبار

 ققحتي كلاسلا نأ ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سفنلا ةضاير ةركف موقت

 نيعأ مامأ كلذ متأ اذإف ءزجعو فعضو لهجو رقفو لذ نم ةيدوبعلا فاصوأب

 57١6-2578 :ص مكحلا ىلع قورز حرشو ءالا" :ص مالساإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا (0)

 .57-148 517 :ص ممهلا ظاقيإو

 ."1؟ : ص يضارلا ةمالس ميهاربال ةيناسنإلا :رظناو «87 : ص مالسإلا يف دئاقعلا ةصالخ (؟)

 ٠١5. :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :رظناو 2784 :ص ةرهازلا بكاوكلا 9«6)

 .184 :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظناو 2177 :ص يمالسالا فوصتلا ىلع لخدملا (14)

 0٠. :ص ةرشعلا ةلئسألا ةبوجأ يف روثنملا ردلا (5)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 زعلا لامك نم «هنطاب يف اهدادضأ لامكب ىلحتي نأ كلذ دعب قحتسا سانلا

 .ةوقلاو ةردقلاو ملعلاو ىنغلاو

 ةلواحمو ههَّللا فاصوأ ىلإ رظنلا وه ةركفلا هذه هيلع موقت يذلا ساسألاو
 هَّللا ءاطع نبا نيبي اذلو «(هللا قالخأب قلختلا) كلذ نومسيو ءاهب هبشتلا

 ةراشإلا هيلإو ءهَّللا فصول هدوهش الإ ميمذلا هفصو نع هجرخي نل هنأ كلاسلل

 .''"6 فصولا دوهش الإ فصولا نع كجرخي ال » :هلوقب
 نم ريثك يف ساسألا اذه ركذ نم ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش رثكأ دقو

 : كلذ نمو « مهصوصن

 ةرواجملاو هللا قالخأب قلختلا : فاصوأ ةعبرأ يفوصلل » :يلذاشلا لوق

 ءانفلا قدصب طسبلا ةمزالمو هللا نم ءايح سفنلل راصتنالا كرتو هللا رماوأل

 تحت يتافصو «كئامسأ تحت يئامسأ جردأ مهللا » :اًضيأ لاقو «*'”« هللا عم

 لزنتو «ةمالملا طاقسإو «ةمالسلا جرد «كلاعفأ تحت ىيلاعفأو «كتافص

 ."7( ةماركلا

 هسفنل ضيورت ةلاح يف هل نسي كلاسلا نأ ةحارصب هللا ءاطع نبا نابأ دقو

 ةداعسلا ليبس وه هَّللا قالخأب قلختلا اذه نإو «ىلاعت هّللا ءامسأب قلختي نأ

 ءامسألا رئاسب قلختي نأ كلاسلا دبعلل زوحيو» :لوقيف «ةقحلا

 هجو ىلع هتضايرو هكولس لاح يف كلاسلل اًئاصوأ ريصتو...تافصلاو

 هللا قالخأب قلختلا يف هتيصوصخو دبعلا ةداعس ناك امنإو ...هبشتلاو قلختلا

 فصتي نأ هقح يف روصتي ام ردقب هتافصو هئامسأ يناعمب يلحتلاو «ىلاعت

 .,. 8 : ص مكحلا ىلع يبونرشلا حرش 000

 ١١7. 288 :ص رارسألاةرد (0)

 2١61 ١1060. 55١2:ص رارسألا ةرد :رظناو «85 :ص رارسألا ةرد 2



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ."'" اًينابر دبعلا نوكي نأ ىلإ ءاهنساحمب
 نإ :هذيمالتل هلوق يف ةضايرلا هذه ساسأ يواقردلا يبرعلا حرشيو

 «ميظع همركو «ميرك هناحبس وه ذإ «هرسأب نوكلا للا مككلم مكسفنأ متكلم
 ًءازج ةيلعلا هسفنب هناحبس هيلع مركتي ال مث هسفنب اندحأ هيلع مركتي نأ نكمي الف

 ًءازج اهيف ةسيفنلا هسفن هناحبس اناطعأ ةصقانلا ةثيبخلا انسوفن هانيطعأ امهمف هل

 انبضغو «هملعب انلهجو «هتوقب انفعضو «هانغب انرقفو «هزعب انلذ ىطغ : يأ ءانل

 انتعنو ءهفصوب انفصو ىطغ : تلق تئش نإو ءاذكهو «هتردقب انزجعو «هملحب

 ,70 هتعنب

 ةبترملا هذهل لصاولا كلاسلل نوبسني ساسألا اذه ىلإ نوبهذي امدنع مهو

 يضام لاق «ملعلا لامك هل ناك هللا ملعب هبشت اذإف :ةردقلاو ملعلا يف لامك لك

 يف ملكتي سلج اذإ تاقوألا ضعب يف يسرملا سابعلا وبأ ناك » : مئازعلا وبأ

 اي :لاقف كلذ نع اًموي هلأسف «هينيع هب ضمغي «هينيع ىلع هبوث لعجي سلجملا
 يناشغتو «شرعلا ىرأ ىتح بجحلا يل قرختت ملكتأ تنك اذإ « يضام اي يخأ

 ." ”«رظنلا عيطتسأ ال ىتح هراونأ

 لديو «ءيش لك ىلع ةردقلاو فرصتلا هّللا هاطعأ ىلاعت ِهّللا ةردقب هبشت اذإو

 ام كلذ نمو «ةيلذاشلا ةقيرطلا خويشل ةبوسنملا تاماركلا ةرثك كلذ ىلع

 ترفاس  :لاق «يلذاشلا ذيملت «يبيبحلا ةمالس نب هللا دبع ذيمالت دحأ هاكح

 يدنع ناكو (ءارعشلا) طسو نحن امنيبف ...يبيبحلا دمحم ىيبأ خيشلا ةبحص

 .هسرف نع لزنف :لاق هب هلكأ بنع نم اًدوقنع تينمتف «سباي دراب فيغر

 يلصأ ىتح «اّبنع ةقلعم اهنم ةرجش لك (ءارعشلا) طسو رس «يلع اي : يل لاقو

 :1١8. ص رارسألا ةرد وف



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ةفلتخم ءاّبنع ةقلعم اهنم ةرجش لك (ءارعشلا) تيأرف تمدقتف :لاق «نيتعكر
 «ضيبأ امهدحأ :نيدوقنعب هتيتأو ءتيلمت ىتح تلكأف «عاونألاو ناولألا

 .مثر امهب اذإو ضرألا يف امهب ىمرف «هل هتلوانف ءلحكأ رخآلاو

 «شطعلا ينباصأف سنوت ةلبق يف يذلا دولجلا لبج يف اًموي تنكو :لاق

 يتلا نيعلا ىلإ لزنا : يل لاقو قيربإ ينلوانف «معن :هل تلق ؟تشطع : يل لاقف

 يتلا يهو- نيعلا ىلإ تلزنف «برشاو هَّللا مسو «هألماو لبجلا لفسأ يف

 له : يل لاقف «هيلإ تعلطو «اًبذع ءام تبرشو هتألمف -ةحلاملا ةريحبلا فرطب

 نم :لاقو «هقارأو يدي نم قيرباإلا ذخأف ءاّبذع ءام «معن :هل تلق ؟تبرش

 ."70(باطو كل قار شطعلا ةدش

 ام مهيديأ ىلع تاماركلا روهظل هَّللا تافصب هبشتلا اذهل مهيعس ىلع لديو
 مهللا ١ : يلذاشلا نسحلا يبأ لوق كلذ نمو «كلذ لاؤس نم مهتيعدأ يف ءاج

 نوكيل «نوكي امو ناك ام ِةِككَي دمحم انديس هب ىأر يذلا رونلا نم كلأسأ ينإ

 نم ءيشب رظنلا ديدحت نع اًينغ ءهسفن فصوب ال هديس فصوب دبعلا

 رسلا تاذب اًطيحمو «تارودقملا نم دارأ امع رجع هقحلي الو «تامولعملا

 حورللو «لقعلا عم بلقللو «سفنلا عم ندبلل اًبترمو «تاوذلا عاونأ عيمجب

 ."' "6 تاذلا عم تافصللو «ةريصبلا عم رمأللو ءرسلا عم

 ) )1١:ص رارسألاةرد ١178.

 ) )0رارسألاةرد ص:١77.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 .سفنلا ةهضاير تالاجم :يباتلا ثحبيملا

 : لوألا رمألا : نيرمأ ىلع هيبنتلا نم دب ال سفنلا ةضاير تالاجم نايب لبق

 لك تسيلف «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سفنلا ةضاير تالاجم ضعب باوص

 لب .«قحلل ةفلاخم ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيلإ تبهذ ىتلا سفنلا ةضاير تالاجم

 اهمذ يتلا ةمومذملا قالخألا لادبتسا يف مهمالكف «قحلل قفاوم اهنم ريثك

 ىلع سفنلا ةضايرو ءاهريغو لخبلاو ةميمنلاو بذكلا قلخ نم عرشلا

 ريغو مركلاو ةنسحلا ةينلاو قدصلا نم ةنسحلا قالخألا نم اهدادضأب اهلادبتسا

 ةملك هيلع تقفتا امم وهو «هباوص يف كشي ال رمأ صوصنلا هتنيب امم كلذ

 ةمومذم اهوربتعا يتلا ةيسفنلا قالخألا ضعب يف فالخلا امنإو «نيملسملا

 اهل ةضقانم تافص اوثدحأو «ةيسفنلا ةضايرلا تالاجم نم الاجم اهولعجو

 هذه نم هركذأس ام وهو «هبرل كلاسلل لضفألاو لمكألا يه اهنأ اوعداو

 .تاالاجمملا

 مث يبلق لمعب أدبت ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سفنلا ةضاير نإ :يناثلا رمألا

 نولدبتسي امدنعف «نطابلا لمعلا اذه ديكأتل ةرهاظ لامعأب كلذ دعب نيعتست

 مهنإف «سفنلا ةضاير تالاجم نم يبلق لمع امهالكو .«صالخاإلاب ءايرلا

 «سانلا دنع مهتلزنم طقسي امب مايقلاب ءرهاظلا بيرخت يف كلذ ىلع نوديزي
 .صالخالا نم نطابلا لمعلا ديكأت ىلع هب نونيعتسي «رهاظ لمع اذهو

 سفنلا ضيورت ىلع ةمئاق ثحبملا اذه يف تالاجم نم ىيتأيس ام ةدعاقو

 ةوجرملا سفنلاف :قلخلا نيعأ يفو اهنيع يف اهتميق طقسي :يند قلخ لك ىلع
 لكب ةفوصوم «ةزجاع «ةناهم «ةلهاج «ةليلذ سفن يه تاضايرلا هذه ءارو نم
 هللا مامأ ةريقفو ةليلذ نوكت نأ تاضايرلا هذه نم دوصقملا سيلو «صقت
 : قلخلا مامأ ةليلذ نوكت نأ دوصقملا لب «ىلاعت



 .ةكرح لك يف زجعلاب اهيلع مكحاف سفنلا داهج تدرأ اذإ 7 : يلذاشلا لاق

 كشاو «تنك امنيأ هَّللا ةضبق ىف اهنجساو «:ةوطخ لك دنع فوخلاب اهبرضاو

 ."7«اهب هللا طاحأ دقو ءاهيلع اوردقت مل يتلا يهف «تلقع املك اهيلإ اهزجع

 يبرعلا لاقو 7( لومخلا ضرأ يف كدوجو نفدا » : هللا ءاطع نبا لاقو

 ءاهلذي لب ( ةسفن رعب لف ةهةيكع ددملا عطقني اي نأ دارأ نمو : يواقردلا

 اهفنأ ىلع اًمغر اهتاهوركم ىلع اهب ريسيو ءاهطبهيو ءاهحرطيو
 اذا

 لادبإ يه ثيح نم ةيقالخألا ةهجولا نم سفنلا ةضاير ةيفيك نيبتت يكلو

 ةقيرطلا دنع ةديمحلا سفنلا فاصوأب ةموعزملا ةمومذملا سفنلا فاصوأ

 : ةيلاتلا تالاجملاب لاثملا ليبس ىلع ضرعنس ةيلذاشلا

 ىلع اهتضايرب وه عضاوتلاب ربكلا قلخ لادبتساب سفنلا ةضاير ١-

 لذلا نم اهدادضاب قلخلا مامأ اهتردقو اهتوقو اهملعو اهانغو اهتزع لادبتسا

 :نزجعلاو فعضلاو لهجلاو رقفلاو

 كلاسلا نأ ىلع دومحملا عضاوتلاب مومذملا ربكلا قلخ لادبتسا ةركف موقت

 امدنع وهو «هفعضو هزجعو هلهجو هرقفو هلذ سانلا مامأ رهظي نأ ىلع صرحي

 : نيرمأ لوصح كلذ نم دصقي قلخلا مامأ هتراقحو هلذ راهظإ دمعتي

 كلاسلا نوكي الف «مهمعزب دومحملا عضاوتلا وه اذه نإ :لوألا رمألا

 نم مامأو مهتاعمجت يف سانلا مامأ ةعيضولا تافصلا كلت رهظي ىتح اًعضاوتم

 : -هليصحت ةقيرطو عضاوتلا فيرعت يف- ةبيجع نبا لاق «'””مهنم هرقويو هفرعي
 تنأو ةعفرلا ديرت يهف ءاهطوقسو ءاهعضو يف سفنلا ةدهاجم وه عضاوتلا )

 )١( :ص رارسألاةرد ١١5.

 6١٠. :ص قورزل مكحلا حرش ()

 .1759-7١؟8 :ص ةيدهلا روشب (9

 .177؟ :ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ :رظنا (5)



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا

 ةيوتسم اهلك ءايشألا تدجو كتركف نيعب ترظنو تققح اذإف .طوقسلا ديرت

 وه ةلمنلا يف يلجتملاف «ليفلا ىلإ ةلمنلا نم يلجتلاو ةقلخلا يف كعم

 ليضفتلا عقو امنإو «ءاوس ةقلخلا ةقيقح يف بلكلاو تنأف «ةليفلا يف يلجتملا

 لك ءايشألا اوأر ءطق ةيزم مهسفنأل اوجي مل للاب نوفراعلاو ...ميرشتلا يف

 لوأ نم نوعضاوتم مهف ءاًعضوالو اًعفر مهسفنأل اوتبثي ذ ءاّدحاو اًقلخ ءاوس

 ةمظعل ةدهاشم ريغ يهف ةقيقح ناوهلاو لذلاب فصتت مل نإ سفنلاو ...ةرم

 عوجرلا يف الإ حالص الو «ناوهلاو لذلاو فعضلا سفنلا ةأشن لصأ نأل هللا

 7( هاجلاو زعلا ةيؤر نم اهيربتو ءاهلصأل
 يذلا وه يقيقحلا عضاوتلا » :لوقيف يقيقحلا عضاوتلا ةبيجع نبا نيبيو

 نم رثكأ قحتست اهنأ ىأر اهعم عضاوت اذإف «هنم اهلك ءايشألا دهاشي نمم أشني

 نم عنص امم لفسأ يأ نود لذلاو ةءاندلا يف هسفن نأو «ميظعتلا كلذ
 ."”( عضاوتلا

 روصي امك «دهعلا هيلع ذخأ يذلا هخيش تافصلا كلت هدنع رهظي نم لوأو

 نأ ١ :هلوقب -هدهع يف تفرحنا يتلا ةيفوصلا قرطلا ضعب نع- قورز كلذ

 اًميدخ هميقي ذإ .«ىدفي ال اًريسأو .عابي ال اكولمم دهعلا ْذخأ دعب ريصي

 الو ,لوحالو ؛لهأ الو ءدلو الو ؛لام الو هل حور ال هعم ىقبيو «ةنوحاطلل

 ." "6 ةمحر الو ةقفش ريغ نم قاطت ال رومأب هذخأيف «ةليح
 لامكلا تافص لوصح ببس يه ةليلذلا تاضايرلا هذه نإ :يناثلا رمألا

 رجعو لهجو رقفو لذ نم ةيدوبعلا تافص لدبتستف «نطابلا يف هل يهلإلا

 ءامسألا ديحوت ثحبم يف قبس دقو «ةيبوبرلا تافص نم اهدادضأب فعضو

 08 : ص ممهلا ظاقيإ 60

 5و : ص ممهلا ظاقيإ عرف

 .١/ا؟ : ص ديرملا ةدع (9)



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 زجعلاو لذلا نم اًرهاظ ةيدوبعلا تافصب فصتا نم نأ ةيلذاشلا دنع تافصلاو

 ةيبوبرلا تافص نم لامكلا تافصب هنطاب يف هلدبي هَّللا نإف لهجلاو فعضلاو

 هللا قالخأب قلختلا ىلإ اوعد انه نمو ءزعلاو ةوقلاو ةردقلاو ملعلا مات نوكيف

 : ةيفوصلا ةديقعلا هذه ىلع ةلادلا صوصنلا ضعب هذهو

 سلجاو «هّللاب نعتساف ىلاعت هَّللا ىلإ لوصولا تدرأ اذإ :يلذاشلا لاق

 .ةلذلاو زجعلاو فعضلاو رقفلا نم كفاصوأ ققحتف ...قدصلا طاسب ىلع

 نم كلتف ءزعلاو ةوقلاو ةردقلاو ىنغلا نم هفاصوأل اًرظان اهيلع سلجاو

 حيحصتو ١ :اًضيأ لاقو ,'!(ةيبوبرلا فاصوأ هذهو «ةيدوبعلا فاصوأ

 فاصوأ :اهدادضأو هلل لذلاو .فعضلاو ءزجعلاو ءرقفلا ةمزالمب ةيدوبعلا

 طاسب نم لقو ءهَّللا فاصوأب قلعتو «كفاصوأ مزالف .ءاهلو كل امف «ةيبوبرلا

 نم يوق اي :فعضلا طاسب نمو «كريغ ريقفلل نم ينغ اي :يقيقحلا رقفلا
 عوط اهنأك ةباجإلا دجت «كريغ ليلذلل نم زيزع اي :لذلا نمو .كريغ فيعضلل

 200 كيدي

 كدمي كلذب ققحت ,هفاصوأب كدمي كفاصوأب ققحت » : هّللا ءاطع نبا لاقو

 2" هتوقو هلوحب كدمي كفعضب ققحت «هتردقب كدمي كزجعب ققحت «هزعب

 لك( اًققحتم كتيدوبع فاصوأبو ءاقلعتم هتيبوبر فاصوأب نك ) : اضيأ لاقو

 ىف ىنغلاو «لذلا ىف زعلا ءاهدادضأ ىف ةنماك ءايشألا » :ةبيجع نبا لاقو

 ,*!(لهجلا راهظإ يف يأ ءلهجلا يف ملعلاو ,فعضلا يف ةوقلاو ءرقفلا

 ) )1١:ص رارسألاةرد 45-9١.

 .9” :ص رارسألاةرد ()

 .188 :ص يبونرشلل ةيئاطعلا مكحلا حرش ()

 ١5١ :ص يبونرشلل ةيئاطعلا مكحلا حرش ()

 5١4. :ص ممهلا ظاقيإ (5)



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 ءرهاظلا يف لذلاب ققحتلا وه ةيدوبعلا فاصوأب قلختلا ةيفيكو » :اًضيأ لاقو
 ءهب طبتغتو «هيلحتست لب «هنم فنأت ال ةعيبطو ةفرح كدنع لذلا ريصي ىتح

 اهدوجوب ققحتت «ةيدوبعلا فاصوأ رئاسو «لهجلاو ءفعضلاو ءرقفلا كلذكو

 1” يلع يديس انخويش خيش ناكو «كدنع اًفرش كلذ نوكي ىتح كرهاظ يف

 لهأو ءرخآلا نم ىلعأ نوكي مهيأ ءولعلا يف نوسفانتي رهاظلا لهأ :لوقي

 ."'"«رخآلا نم ىنحأ نوكي مهيأ «ونحلا يف نوسفانتي نطابلا

 ةضاير يهو «تاضايرلا هذه نم نيعون يف لصفن ةديقعلا هذه ةروطخلو
 : لهجلاو لذلاب سفنلا

 :لذلاب سفنلا ةضاير :الوأ

 «لذلاب زعلا لادبإ ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سفنلا ةضاير تالاجم مظعأ نم

 يفوصلا» :ليقف «قداصلا يفوصلا تافص نم كلذ اوربتعا مهنإ ىتح

 2!« ةرهشلا دعب ىفخيو ءزعلا دعب لذيو «ىنغلا دعب رقتفي نأ :قداصلا

 :*””اهضعب هذهو اًدج ةريثك بابلا اذه يف مهنع دهاوشلاو

 ىتح لذلاب مهيلع تمكح دق موقلا نإ مهللا » :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق

 لذلاف » : ةبيجع نبا لاقو (اودجو ىتح دقفلاب مهيلع تمكحو «اوزع

 .لمجلا يلع :وه )٠١(

 .18؟ :ص ممهلا ظاقيإ (؟0)

 ١5. :صص يداهلا رونلا لئاسر 0(

 يداهلا رونلا لئاسرو 597-275 :ص تسرهفلا :انه هركذأ مل ام ىلع ةدايز رظناو (4)

 ةبيجع نبال ةيمورجألا حرشو 2:8 -/ : ص مظاعت نم اي ةديصق حرشو 7-١277:ص

 ١/ 21١١1١ :ديدملا رحبلاو « 7 : ص ةبيجع نبال يرتششلا ةينون حرشو « 7 25١ :ص

 : ص ةيدهلا روشبو ٠9/5 غ0.“ 0 ١ال/ه ما كما /5 كه /4 لكم

 5١8. :ص ةيهلالا تاحوتفلاو 2.5١5 :ص ممهلا ظاقيإو ١15«

 ١١. :ص يداهلا رونلا لئاسر (5)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 فرع مث ««هترضح ىلإ لوصولاو هللا ىلع لوخدلل ناميظع ناباب رقفلاو

 لكو ماعلاو صاخلا هاري ىتح نارقألا نيب لذلا :لذلاب دارملاو » :هلوقب لذلا

 لذلل هقيبطت ةيفيك ةبيجع نبا نيب مث ؛« ناوخإلاو باحصألا نم همظعي ناك نم

 تضبق املف ...ماعلاو صاخلا دنع اًمظعم «ملعلا ةسائرل اًرئاح تنكو»» :هلوقب

 كلتب ةنيدملا تلخدف ...ةظيلغ ةبالج تسبل يديزوبلا انخيش نم درولا

 دقلف .«نوبجعتيو نورظني سانلاو «ةلليهلا نوركذي «يعم ءارقفلاو «ةبالجلا
 لوأ اذه نأل «ينم ليسي قرعلاو «حبصتو ''”توغت لخاد نم يسفن تعمس

 املو ءاّمايأ ةبالجلا تسبلف «كتبالج مزلا :خيشلا يل لاق مث .هتأر قرخ

 يقنع يف ةحبسلاو ةبالجلاب رادلا ىلإ تلخدو يقنع يف ةظيلغلا ةحبسلا تقلع

 ...تيملا ءاكب انيلع اوكبو اوملس يمزع اوأر املف «كلذ در يف رادلا لهأ ماق

 ."'«ًديدش اًنزح ناوطت لهأ انيلع نزحو

 لذ :وه لذلاب دارملاو » :هلوقب لذلاب دارملا رخآ صن يف ةبيجع نبا نيبيو
 يحتف ءاًّعيرس سفنلا هب تومتل «نارقألا نيب كلذ رهظي ,قحلا بلط يف سفنلا

 يف سأرلا ةيرعتو ءافحلاب يشملاك :كلذو «هدوهشو قحلا ةفرعمب حورلا
 لذلا وه اذهف «تيناوحلاو قاوسألا يف لاؤسلاو «سانلا هاري يذلا عضاوملا

 ."7( هللاب رعلا هيقعي يذلا

 :لهجلاب سفنلا ةضاير :اًيناث
 لهجلا موزل ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سفنلا ةضاير تالاجم مظعأ نم

 لاستغالاو رهاظلا ملعلا كرتو «ملعلا دراوم نع دعبلاو «سانلا نيب هب يلحتلاو

 ينغتسي «ةيندل مولعب مهمعزب ىلاعت هللا هلدبأ كلذ ىلع هسفن ضور اذإف « هنم

 .07 : ص تسرهفلا ةيشاح رظنا .عفترم توصب حيصت يأ 21

 .05-ه7 :ص تسرهفلا (؟)

 .؟ 4 :صص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض ةيمورجآلا ةمدقملا حرش 2«



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا قيقا

 مهللا ١ :شيشم نبا هخيش يقل نيح يلذاشلا لاق «ةعيرشلا لهأ مولع نع اهب
 بلع دري ام الإ المع الو اًملع فرعأ ال ىتح :يلمعو يملع نم تلستغا ينإ

 هدعب ىتأ نمل ةنس كلذ ناكو ١ : يواقردلا يبرعلا لاق «« خيشلا اذه دي ىلع

 ."70 كلذ نم الإ ةقيقحلا ملع ليصحتل قيرط ال ذإ

 :بيعش نيدم وبأ لاقو

 ارتتسم لهجلاب نكو يدنع ملع ال لقف تلئس نإ الإ تمصلا مزالو

 ملعلا راونأ كل قرشت لهجلاب رتتساو » :- هل اًحراش - هللا ءاطع نبا لاق
 .""( يندللا

 ىلع اهيف نوصرحي ىتلا ةيعدألا ضعب ىنعم انل نيبت ةديقعلا هذهو :تلق

 هذه نوكت ىتح كلذ لأسي امنإ وهف «هتزعو هانغو هللا ملعب كلاسلا ءانغتسا

 ةقراخ تاماركو «ةيندل مولع نم معزي ام هل ححصت ءهل ةيتاذ تافص تافصلا

 ,كرونب يبلق حتفا «نيبم اي «قح اي ؛هللا اي ١ : يلذاشلا لوق : كلذ دهاوش نمو

 نم هب يننغت «كلضف نم اًببس يل ببسو «كب ينرصبو ...كملع نم ينملعو
 ."7« لذلا نم هب ينزعتو ءرقفلا

 :اهب نظلا ءوسب سفنلاب نظلا نسح لاديتساب سفنلا ةضاير -؟

 طخسلا بجي لب «لاح يأب سفنلا نع اضرلا مدع ةيلذاشلا ةقيرطلا بجوت

 نم طوقسلا تامالع» : هللا ءاطع نبا لاق ءاهب نظلا ةءاسإو ءاهنيوختو ءاهيلع

 قحلا ةمحازمو ههَّللا نع اضرلا مدعو «سفنلا نع اضرلا :ثالث هَّللا نيع

 اضرلا :ةثالث ةمومذملا قالخألا لوصأو » :قورز لاقو 47( ددقلاو ءاضقلاب

 ) )1١:ص ةيدهلا روشب 95-/9.

 .4؟ :ص ةيسودقلا حنملا :رظناو .5 :ص قيفوتلا ناونع ()

 .67 :ص رارسألاةرد ()

 5 :ص حالفلا حاتفم (4)



 هلق ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .(70 قزرلا مهو «رقفلا فوخو «سفنلا نع

 نم لمعت تناك امب رهاجيو .قلخلا مامأ هسفن حضفي يذلا وه لماكلاو

 اهيلإ نسحأو هسفنل حصن دقف كلذ لعف اذإف «قلخلا دقنب يلابي الو «تافلاخم

 نع اضرلا ةوهشو ةلفغو ةيصعم لك لصأ » : هللا ءاطع نبا لاق .مهمعزب

 قورز لاقو «''”«اهنع كنم اضرلا مدع ةفعو ةظقيو ةعاط لك لصأو «سفنلا

 : ثالث تامالع هلو «هنم معأ وه ام وأ ءاهيلع طخسلا وهو » : كلذ حرش يف

 ."”«اهتاقوأ مومع يف هراكملا ىلع اهلمحو ءاهتافآ نم رذحلاو ءاهماهتا
 اذإف «ءكسفن حصن تدرأ نإ كبويع نع يخأ اي ثحباف » : ةبيجع نبا لاقو

 تلخدو « تففحتو « تررحتو «تصلخت اهتاروع تحضفو اهبويع نع تثحب

 ”انخيش خيش ناكو «ةركفلا كل تكتشاو «ةرظنلا كل تعستاو «ةرضحلا

 ام اًريثك اًضيأ ناكو ءاهحضفي ملف ةروع هل ترهظ نم ىلع هّللا ةنعل :لوقي
 ءايرلا قئاقد نم صلختي ال ذإ «مهب ةالابملا مدعو «سانلل ةبقارملا مدعب يصوي

 .""”( مهنيع نم وه هطوقسو ؛هنيع نم مهطاقساإب الإ
 نع ءرملا اضر مدع ةدهاجملا يف ةلحرم لوأو» : ىسيع رداقلا دبع لاقو

 « هَراَمْأَل سْنَنلا نإ :اهعدبمو اهقلاخ هنع ربخأ يذلا اهفصوب هثاميإو «هسفن
 . "7 ىلاعت هَّللا نع عطاق ربكأ سفنلا نأ هملعو «[5:فسوي ةروس]

 : مهنع يملسلا نمحرلا دبع وبأ لاق ىتح ةيفوصلا دنع ةميدق ةديقعلا هذهو

 .؟ 58 :ص ةيهلاإلا تاحوتفلا )1١(

 لوو : ض مكحلا ىلع قورز حرش رف

 ١ ٠١. : ص ممهلا ظاقيإ )0(

 ٠١١. :ص فوصتلا نع قئاقح ()
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 ."76لاحب اهيلإ ليملاو ءاهنع اضرلا ةلقو «تصع

 :مهنع رابدإلاب قلخلا ىلع لابقإلا لادبتساب سفنلا ةضاير -"

 بحو قلخلا ىلع لابقالا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سفنلا ةضاير نم
 لدبتسي نأب الإ هل جالع الو «ةمومذملا قالخألا نم مهتطلاخمو مهتسلاجم

 .مهل ددوتلا مدعو « مهب مامتهالا كرتو «مهنم رارفلاو «مهنع رابدالا نم هدضب

 ىلع صرحي ىتح ةضايرلا لمكت ال لب «مهتقفاوم ىلع صرحلا مدعو
 «لامعألاو لاوقألا يف هنوركني ام راهظإ ىلع صرحيو «ءيش لك يف مهتفلاخم

 نبا لاق «قلخلل هنوكر مدعو «هبرل هدرجت قدص ىلع اللد ناك كلذ هل مت اذإف

 كرابدأ قحلا ىلع كلابقإ «سالفإلا ةمالع نم سانلاب سانئتسالاو » : ةبيجع

 لوصأ نم اودع دقو «قحلا نع كرابدإ قلخلا ىلع كلابقإو «قلخلا نع

 ."'”«رابدإلاو لابقإلا يف قلخلا نع ضارعإلا قيرطلا
 :اهنم ركذو (« عبرأ دعاوق ىلع ةرئاد موقلا لوصأ نأ ملعا » :قورز لاقو

 نيب يتلا كسفن نع ىتح مهنم ءيش لك نعو «قلخلا نع ضارعإلا : ةثلاثلا
 20( كسح

 ,(سانلا نم رارفلا يف) (؟58) ةلاسرلا هلئاسر يف يواقردلا يبرعلا دقعو

 راكنإلاو «ةيفوصلا دنع سفنلا ةضايرب سانلا لهج وه مهنم رارفلا ةلع نأ نيبو

 ءاهرغصتساو ءهسفن لذ نم اوأر امهم مهنإ) :لاقف اهب ماق نم ىلع

 :اهلهأو ايندلا نع اًضيأ ضرعأو ءاهب أبعي ملو ءاهناهأو ءاهرقحتساو

 هنوري ال مهنأل «هوهركو «هودعبتساو «هوفختساو «هورقحتساو «هورغصتسا

 هللا ءاطع نبا :رظنا «عباسلا لصألا يفيفع العلا يبأ روتكدلا رشن ةيتمالملا ةلاسر )١(
 15١. :ص هفوصتو يردنكسلا

 .85 :ص ممهلا ظاقيإ ()
 5١6. :ص ديرملا ةدع (*0)



 0 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ام وه اهبابل ةيدمحملا ةنسلا نأ اوملعي ملو «ةعدبلا ىلع هنوري امنإ ةنسلا ىلع

 .''" هيلع مه ام ةعدبلاو هيلع وه

 سانلاف » :اهيف لاقو (سانلا نم ريذحتلا يف) (74) ةلاسرلا يف اًضيأ دقعو

 ىتح مهرش شخاو ءاّمئاد مهرذحاف بيبللا لقاعلا الإ مهنم وجني ال ريقفلا اهيأ

 امم رثكأ سانلا ريخ نم برها : يلذاشلا نسحلا وبأ لاقو ...كيلع مهمالس يف

 ."00 مهرش نم برهت
 دقنب مهحرفو «مهل سانلا ةضراعم يف مهتبغر رسفي ام اذهو :تلق

 لابقإ كولأس اًموق نإ مهللا ١ : شيشم نبا هخيش ءاعد يلذاشلا لقن اذلو ؛ءاملعلا

 مهجاجوعاو «ينع مهضارعإ كلأسأ ينإ مهللا ,مهل مهريخستو ؛مهيلع قلخلا

 ."”( كيلإ الإ أجلم يل نوكي ال ىتح ىلع
 قلخلا نع اولزعناف «ةلزعلا ةدابع مهسفنأل اوعرش ةديقعلا هذه ببسبو

 ةبرقو «سفنلل ةحار كلذ اودعو «سانلا اورجهو ءاياوزلاو فوهكلا اومزتلاو

 بلقلا ةحار» :هلوق يف ةبيجع نبا هركذ ام مهدنع ةلزعلا رامث نمو «قحلل

 بعتو «مهرمأب مامتهالاب بلقلا بعت بجوي ام سائلا ةطلاخم يف نإف ؛ندبلاو

 دقف باوثلا كلذ يف ناك نإو «مهدارم ليمكتو .مهضارغأ يف يعسلاب ندبلا

 يتأي فوسو ؛' 56 برلا ةرضح يف بلقلا عمج وهو مهأو مظعأ وه ام هتوفي

 .لقتسم لصف يف ةلزعلا ثحابم ليصفت
 :ريبدتلا طاقسإب اهرايتخاو سفنلا ريبدت لادبتساب سفنلا ةضاير - 4
 كلذ نأو «رايتخالاو ريبدتلا دوجو ةمومذملا سفنلا قالخأ نم نأ اومعز

 .05--606 :ص ةيدهلا روشب ()

 .17؟ 5١- :ص ةيدهلا روشب (0)

 .50 :ص رارسألاةرد (9)

 .04 :ص ممهلا ظاقيإ (؟4)
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 «سفنلل رايتخاو ريبدت لك طاقسإب نوكي حيحصلا لكوتلا نأو «لكوتلا ضقاني

 نبا لاق «ىلاعت هّللاب صاصتخالا لهأ نم ناك هيلع هسفن ضورو كلذ لعف نمف

 «ريبدتلا بلسو «رايتخالا كرت : ثالث ِهّللاب صاصتخالا تامالعو ) :هَّللا ءاطع

 ظ .''7( ةدارالا بلسو

 .اهبرشت ةبرشلا يفو ءاهلكأت ةمقللا يف ىتح ريبدتلا عدو » :يلذاشلا لاقو

 ريبدت ىلإ هريبدت نع عطقنا نم » :اًضيأ لاقو «"'" اهكرتت وأ اهلوقت ةملكلا يفو

 ,"7(بللا نسح هللا هاتآ دقف ...هّللا رايتخا ىلإ هرايتخا نمو هللا

 قلعي لب «ريبدتب قلخلل الو هسفنل تفتلي ال ىتح مهدنع لكوتلا حصي الو
 نارجهب :لكوتلا ةحصو » :يلذاشلا لاق «هنع ربدي يذلا وهف هّللاب هرمأ

 .“”(ركذلا ةمزالمو «قحلا كلملاب قلعتلاو «قلخلا نايسنو «سفنلا

 :صالخإلاب ءايرلا لادبتساب سفنلا ةضاير -5
 سفنلا تافص نم هتدعو «سانلل عنصتلاو ءايرلا ةيلذاشلا ةقيرطلا تمذ امل

 «يفوصلا موهفملا ىلع صالخإإلاب هلادبتساب سفنلا ةضاير تلعج ؛ةمومذملا

 .مهبر نيبو مهنيب ام ىلإ نورظني الف «ىلاعت هَّلل ميظعتلا راحب يف قرغلا وهو
 ."”« هقلخ نيبو مهنيب ام ىلإ طق نورظني الو

 نأ امكو ١ :قورز لاق امك «رهاظلا بيرختل فدارم يفوصلا صالخإلاو

 اميف سفنلا حرط وهو «صالخالا نصح لومخلاف «لامعألا نصح صالخالإ
 اًقوذ ققحتي ال صالخإلا » : ةبيجع نبا لاقو «'''( ةءاندلاو صقنلا نم اهب قيلي

 .57 : ص حالفلا حاتفم )1١(

 ١166. :ص رارسألاةرد (؟)

 ١47. :ص رارسألاةرد (*)

 .5" :ص رارسألاةرد (4)

 .7”"1 :ص ةيدهلا روشب (0)

 .65 :ص مكحلا ىلع قورز حرش (1)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ام ردقب ذإ ءرهاظلا بيرخت ىلإ اهعجرمو «طيلاغألا نم هيفاني ام راهظإب الإ

 .2300 نطابلا برخي رهاظلا رمعي ام ردقبو «نطابلا رمعي رهاظلا برخي
 ىلع رهظي امب الو ءمهسفنأب اولابي مل يفوصلا صالخإلا اذه ببسبو

 يذلا رهاظلا بيرختلا يف لخاد كلذ لكف «تافلاخمو تاحطش نم مهحراوج

 بيرختلا نإ ١ : ليزيغم نبا لاق «صالخإلا ةجرد ىلإ لوصولا هئارو نم دصقي
 هحالص هب نظي نم لعفي نأ وهو «نيققحملا دنع مهنع رذتعي ام ةلمج يف

 امأو ...نيدلاب هنواهت ىلع اهنم دحاو لك لدي ةريثك ءايشأب كلذو ءاّداسف

 نظي ام قوف اًميظع الاح هيف يعدي ميظع مالكب ملكتي نأ وهف حطشلاب بيرختلا
 حالصلا يفن يف هدوصقم لصحيف هب نظلا ءاسيو «بولقلا نم طقسي ثيحب هب

 بهذم نأ ملعا» :هلوقب بيرختلا يف يعفايلا مالكب دهشتسا مث «''”"( هنع

 بيرختلا عاونأو «نساحملا ءافخإو «ءيواسملا راهظإ ىلع ينبم بيرختلا

 « مهب نظلا ةءاسإ ىلإ يدؤي ام نوطاعتي نولازي الو «نوريثك نوبرخملاو «ةريثك

 قلخلا حدمب نولفتحي ال «مئاظعلاب مهل مهيمرو «قلخلا بولق نم مهطوقسو

 كرشلا بئاوش نم سفنلل ءاربتساو «صالخإلا لامكل اًيالجتسا «مهمذب الو
 قلخلا نيب هنوكب مهدحأ يلابي ال ءصاوخلا الإ هنم ملسي ال يذلا «يفخلا

 موصي الو «يلصي ال هنأ سانلا مهوي مهضعبف ءاًقيدص هللا دنع ناك اذإ اًقيدنز

 نيب نولصي الو «تاولخلا يف نولصي ريثك مهنم دهوش دقو هللا نيبو هنيب اميف
 ظافلألاب سانلا متشي مهضعبو «سانلا نيب هتروع فشكي مهضعبو ...سانلا

 ." «هسرف امنأك اهيلع ودعيو ةبصق لعجي مهضعبو «ةحيبقلا

 ...اهنمو ةيفوصلا لاوحأ ضعب يف لوقلا» :يواقردلا يبرعلا لاقو

 .51 : ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض مظاعت نم اي ةديصق حرش 0غ(

 ."55 :ص ةرهازلا بكاوكلا (؟)

 ."460 :ص ةرهازلا بكاوكلا (*)
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 رذحلا طرشب -لبازملاب سولجلاو ءافحلاب يشملاو «سأرلا فشكو «لاؤسلا
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 يلج ل يدا رج

 ةيلذاشلا دنع سفنلا ةضاير موهفم دقن : ثلاثلا ثحبملا

 : ةيعرشلا سفنلا ةضاير يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق نايب : الوأ

 ١- ةيمالسإلا قالخألا ىنعم :

 الإ نسح قلخ نم امف «قالخألا نم هضغبيو هللا هبحي ام نايبب مالسإلا ءاج
 ٍلدَمْلاب رمي هنأ نإ : ىلاعت لاق ؛هنم رذحو الإ ئيس قلخ نم امو «هيلع ثحو

 ةروسا] «يغبلاو ركبسلاَو َلَمَحَفْلا نع نيو قرقلا ىذ يآنيإَو ِنسْحِْلاَو

 أو َنيباَّنلأ نَع َنيِفاَمْلاَو اَبَمْلا َنيِِلَكْلاَو : ىلاعت لاقو «[90 :لحنلا

 ىتح قلخلا نسح ىف لامكلا دلو يبنلا غلبو .[17 5 :نارمع لآ ةروس] « حرينييحمْل

 هيفا سنأ نعو «[4 :ملقلا ةررس] «ويِظَع ٍقْلُخ لعل َكَنِإَول : هنع ىلاعت هللا لاق

 ىلع ٍةِقَو يبنلا ثح كلذكو 20« اقلخ سائلا نسحأ ِةِي هَّللا لوسر ناك ١ : لاق

 «قلخلا نسح :ربلا»:لاقف ةئيسلا قالخألا نم رذحو «ةنسحلا قالخألا

 :اًضيأ لاقو «*'"6 سانلا هيلع علطي نأ تهركو «كردص يف كاح ام :مثالاو

 :ماعلا مامتهالا اذهب ةعيرشلا فتكت ملو 27« اًئالخأ مكئسحأ مكرايخ نم نإ »
 ءهرجأو هلضف ركذو «هحدمب نسح قلخ لكل ةلصفملا صوصنلا تءاج لب

 اهيلع تثح يتلا قالخألا هذهو .هبحاص ةبقاع ءوسو «همذب ميمذ قلخ لكو

 .هقالخأ يف لماكتم عمتجم جارخال ىعست «ةلماك قالخأ يه امنإ ةعيرشلا

 ةزعلا ىلع دبعلا يبرت يهف «نيرخآلا نيبو هنيب مأ ءهسفنو دبعلا نيب ءاوس

 .هبر الإ وجري الو لأسي الف «ىلاعت هبرب هبلق طبرتو «نيرخآلا نع ىنغلاو

 را رك م

 بح هلل

 )١( :ح ملسمو 25707: يراخبلا هجرخأ 791٠١,

 .,15ه7:ح ملسم هجرخأ (؟0)

 ةريثك قلخلا نسح لضف يف ثيداحألاو :27377١ ملسمو 23559: يراخبلا هجرخأ 6()

 .1757-1514 :ص نيحلاصلا ضاير :رظنا اًدج



0 
 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .نيدلا ةمدخ ىف مهرودو ءاملعلا ةناكم نيبتو .ملعتلا ىلع ثحتو

 :ةيعرشلا سفنلا ةضاير ىنعم - ؟

 لمعتست ةضايرلا » : ةيميت نبا لاق «مولعلا بسحب عونتي ةضايرلا حلطصم

 ءابطألا كلذ ركذي امك «يشملاو ةكرحلاب نادبألا ةضاير يف : عاونأ ةثالث يف

 بادآلاو «ةلدتعملا ةنسحلا قالخألاب سوفنلا ةضاير يفو «مهريغو

 رومألا نع ثحبلاو ملعلا قيفد ةفرعمب ناهذألا ةضاير يفو .ةدومحملا

)0010( 
 ( ةضماغلا

 نم نإف «ةدهاجملاو بيذهتلاو ضيورتلا ىلإ ةجاتحم ةيرشبلا سفنلاو

 ام ىلإ تباجتساو «تلذ تضور اذإ اهنكلو «قالطنالاو تلفتلا بح اهعبط

 نإو ىتح للم الو للك نود موادتو هيلع تضور ام ىلع رمتستو «هركت

 نيرشع يناسل تجلاع » : فلسلا دحأ لاق «هلك رمعلا ةموادملا هذه تقرغتسا

 ىلإ جاتحي قاش لمع سفنلا ةضاير نأ كش الو 5*2( يل ميقتسي نأ لبق ةنس

 ةضاير نم بعصأ سفنلا ةضاير نأ ملعاو ١ :مزح نبا لاق امك ةعباتمو ربص

 ءاهرش نمأ «كولملا اهل اهذختت يتلا تويبلا يف تنجس اذإ دسألا نأل ءدسألا

 ." « اهرش نمؤي مل تنجس نإ سفنلاو
 نم اهيف ام ةرثكل سفنلا ةضايرل ةيرشبلا سفنلا ةجاح ميقلا نبا نيب دقو

 نمل ةرسيملا ةيعرشلا لئاسولاب اهجالع ىلاعت هّللا رسي يتلا ةحيبقلا تافصلا

 وتعو «ليباق دسحو «سيلبإ ربك سفنلا يف » :ميقلا نبا لاق «هيلع هَّللا اهرسي

 نم اهيفو ...نوراق يغبو «نوعرف ةلاطتساو «دورمن ةأرجو ءدومث نايغطو «داع

 ةءاندو «سوواطلا ةنوعرو «بلكلا هرشو «بارغلا صرح مئاهبلا قالخأ

 .5500 : ص نييقطنملا ىلع درلا )1١(

 .595/7:ةوفصلا ةفص (؟)
 .١/8454:مزح نبا لئاسر 6(



 قسفو «دسألا ةلوصو «دهفلا بوثوو «لمجلا دقحو «بضلا قوقعو «لعجلا

 ةفخو «بلعثلا ركمو «ةلمنلا عمجو «ءدرقلا ثبعو «ةيحلا ثبخو «ةرأفلا

 .عبضلا مونو «شارفلا

 نم وهف هعبط عم لسرتسا نمف .كلذ بهذت ةدهاجملاو ةضايرلا نأ ريغ
 ةروس] «تريدْؤمْلا ترم ئَرتْشُأ هلأ َّنإإ»8 :دقعل هتعلس حلصت الو ءدنجلا اذه

 دلب ىلإ اهعبط نم تجرخف «ناميإلا اهبذه ةعلس الإ ىرتشا امف 21١١١ :ةبوتلا
 ظ .''7(نودياعلا نوبئاتلا هناكس

 «ليخلا ضيورتب كلذ لثمو «سفنلا ةضاير ةيمهأ '”يرجآلا نيب دقو

 رظانلا هيلإ رظن اذإ «ليخلا نم نسحلا رهملا لثمك اهلثم سفنلا نأ ملعا » :لاقف

 ةضاير ضاري ىتح اذهب عفتني ال :هب ةريصبلا لهأ لوقيف «هؤاهبو هنسح هبجعأ

 دمحيو «برهلاو بلطلل حلصيف «هب عفتني ذئنيحف ءاّنسح ابدأ بدؤيو «ةنسح

 .هتضايرو هبيدأت بقاوع هبكار
 نم هعم ام ىلع ربص هعم «ةضايرلاب اًملاع الإ ضئارلا نوكي نأ حلصي ال مث

 ليخلا بدأب ملع الو «ةضايرلاب هل ةفرعم ال ضئارلا ناك نإف .ةضايرلا ملع

 ةفرعم هل ناك نإو .هبقاوع هبكار دمحي ملو هسفن بعتأو رهملا اذه دسفأ

 ناكو برهلل الو بلطلل رهملا حلصي مل اهتقشم ىلع ربصي مل هنأ الإ ةضايرلاب
 .""« مدنلا هعفني ال موي هيناوت ىلع مدنو «ربخم الب رظنم هل

 ةدهاجملل داقنت ال اهنإف ءوسلاب ةرامأ نوكت امدنع سفنلا كلذكو :تلق

 )١( :ص ميقلا نبال دئاوفلا 5”7.

 ةنس بحاص «ةودق ثدحم مامإ ؛يرجآلا يدادغبلا هَّللا دبع نب نيسحلا نب دمحم :وه (؟)
 :نايعألا تايفو :هتمجرت يف رظنا .ه٠75 ةنس ت ؛ةعيرشلا :هبتك رهشأ نم ؛عابتاو

 .1 77/1١5 :ريسلاو . 4 ١9/7

 .فرصتب 57-275 :ص يرجآلل سوفنلا بدأ (29)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا كهل

 نيلت يكل ربصلا عم لصاوتملا دهجلا لذبو اهضيورت نم دب ال لب «ةلوهسب
 .قحلل داقنتو

 «ىلاعت هللا مالك ربدت نم «عفانلا ملعلاب نوكت ةيعرشلا سفنلا ةضايرو

 تادابعلا نم حلاصلا لمعلاو ءةحيحصلا ةديقعلاو هِي هلوسر مالكو

 مالسإلا تابجاو نم اهريغو ءداهجلاو ء.جحلاو ءموصلاو «ةالصلاك «ةيعرشلا

 حراوجلل بيدأتو «بلقلل ةرانتساو «ةوهشلل رسك هيف الئم موصلاف «هننسو

 ىلع بيذهتلاو «ميلعتلاب ةضايرلا نوكت كلذكو «''"ةدابعلل اهطيشنتو اهميوقتب
 دقو «''”قالخألا مراكمب ذخألاو ءالعفو الوق دمحي ام لامعتساو «يغبني ام

 يف اولاقف «قالخألا ملعب اهتلصو ةيعرشلا ةضايرلا ةناكم ةعيرشلا ءاملع نيب

 «سفنلل ةخسار ةئيه نع ةرابع :قلخلا » :ةضايرلاب هتلصو قلخلا فيرعت

 ردص نإف «ةيورو ركف ىلإ ةجاح ريغ نم ةلوهسب ةدومحملا لاعفألا اهنع ردصت
 اهنع ردص نإو «ءانسح اقلخ : ىمسي كلذك اًعرشو اقع ةدومحملا لاعفألا اهنع

 ةيلقعلا ةلدألاب تبث دقو ءائيس اقلخ : ىمسي كلذك اعرشو القع ةميمذلا لاعفألا

 ةيلقنلا دهاوشلا تلد دقو «ةنسحلا قالخألا ىلإ ةئيسلا قالخألا رييغت ةيلقنلاو

 كلتو .«سفنلا ةضايرب الإ نكمي ال رييغتلا كلذ نأ ىلع ةيسحلا براجتلاو

 الإ كلذ نكمي الو كلي لوسرلا عابتاب الإ هذه انتعيرش يف تسيل ةضايرلا

 ."76 كولسلا لهأ اهب رعشيو ءاهلهأ اهفرعي تاضايرو تادهاجمب

 :سفنلا ةضاير لئاسو -*

 اهحلصي امب ملعأ وهف «ىلاعت هَّلل كلم يه لب ءهكلم تسيل ناسنإلا سفن

 ءاهلدو اهادهو .ىوقتلاو روجفلا اهمهلأف ءاهاوسو اهقلخ ءهدسفي امبو

 )١( :يعفاشلا يطايمدلا اطش دمحم ديسلا نب ركب يبأل نيبلاطلا ةناعإ :رظنا 199/7.

 .١/7١:يهقفلا سوماقلا :رظنا (؟)

 ١٠94"8, م /؟:مولعلا دجبأ (9)



 «رالاار) ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 هل تناكو ءتحجنو تحلفأ :اهضورو اهاكز نمف ءرشلاو ريخلا ىلإ اهدشرأو

 ةرامأ تناكو «تباخو ترسخ :اهسدو اهلمهأ نمو «ىلاعت ِهَّللا ةعاط يف انوع

 نم ملأ َدَه (©) اَهَوفَتو اَمَرْوج اهمْشأَك (©) اََرَس اَمَو نيت : ىلاعت لاق «ءوسلاب هل
 ىتح اهظفحب انفلك دقو «[١٠-7:سمشلا ةروس] «اَهْلَسَد نَم َباَح ْدَكَو ©) اَهّكَر

 دق اننإ ) :يزوجلا نبا لاق امك ءاهتدهاجمو اهتضايرب كلذو ءرهطتو وكزت

 نم دب الف ءاهميقت يتلا ءايشألا ىلإ اهليم اهظفح بابسأ نمو ءاهظفح انفلك
 ءاهظفح يف ءالك و لاك نحنو «هيهتشت ام هلك وأ كلذ رثكأو ءاهميقي ام اهئاطعإ

 بر مث ءرطخ قالطإلا ىلع اهقوقح اهعنمف ءاندنع ةعيدو يه لب انل تسيل اهنأل
 هيلع بعصف ءهنم ترف هسفن ىلع قيضم برو ءءاخرتسا بجوأ دش
 .200( اهيفالت

 : كلذ نمف سفنلا بيذهت ىلع دعاست ةريثك لئاسو سفنلا ةضايرلو

 ١- ظعولاب سفنلا ضيورت :
 ناك ٍةكَي يبنلاو «لئاسولا لوأ وهو ءاهتبساحمو اهريكذتو سفنلا ظعو وه

 اهنم تلجو «ةغيلب ةظعوم كي يبنلا انظعو ١ : ثيدحلا يف امك «هباحصأ ظعي

 عدوم ةظعوم اهنأك !هللا لوسر اي :انلقف «نويعلا اهنم تفرذو .بولقلا

 وأ ءظعاو عامسب وأ ءهسفن ناسنإلا نم ناك ءاوس ظعولا اذهو «'"”( انصوأف

 .بولقلا قيقرتب متهي باتك ةعلاطمب
 بَل لش اسإ» :ِهّللا لوقب اهركذ :ايندلاب لغشنت نأ كسفن تدارأ اذإف

 ايندلا نأ ول ١ :ِةي يبنلا لوقب اهركذو «[178:نارمع لآ ةروس] اّمْفِإ اداري

 ٠6١. !؟ : ص رطاخمللا ديص 000(

 ينابلألا هححصو 5 : ح هجام نبأآو 1 1ك : ح يذمرتلاو 81 : حدواد وبأ هجرخأ 66ه

 .166 :ح ةاكشملا يف



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلقللا

 .©"00ءام ةبرش اهنم اًرفاك ىقس ام ةضوعب حانج هَّللا دنع يواست

 ُساَّنلَأ َنْوْكَي نأ ةَولَوإ» : ىلاعت هَّللا لوقب اهظع : الئاز اًعاتم كسفن توه اذإو

 ةزيلا مَع امل َكِلَد نكح نإ اهُرحُيَو © تركت اَهَع ارو انوا متم
 لَم يبنلا لوقبو 17-0175 :فرخزلا ةروس] «نيقَتمْل َكَيَر ٌدنِع رخل اند

 .""7« ايندلا مهلو ةرخآلا انل نوكت نأ ىضرت الأ ) : هيلو رمعل

 هللا نأ فيكو هللا دنع اهتماركب اهركذو اهظع : لئاذرلل كسفن توه اذإو

 «ضرألا يف ةفالخلل هاضتراو «ةكئالملا هل دجسأو «هديب مدآ قلخ كي

 مُهتفدَيو رخبلاو ريا يف هكلَمَو مدا قب اَنَبرَك َدَقْلوو «لسرلاو بتكلاب هلسارو
 ربا وج رعبا بع
 0١[. :ءارسإلا ةروس] 4اليِضْفت انقل ْنَمْي ريدك لع ْمُهتْلَّصَفَو تاَبيِطلا سي هه[.

 ءاهلصأ ةراقحبو اهريكذتبو اهتظعومب اهضورف :ربكتت كسفن تيأر اذإو

 اًرض الو اًعفن اهسفنل كلمت الو «ةقرش اهلتقت اهنأو «نيهم ءام نم تقلخ اهنأو

 .هَّللا ءاش امب الإ

 هناحبس اهبرو اهالومو اهديس قحب اهفرعف :كسفن نم اًريصقت تيأر اذإو

 .ىلاعتو

 اهآر نمل يغبنيف :اهبينأتو اهظعو ثيح نم امأف» :يزوجلا نبا لاقو

 اهل اهقلاخ ميظعت اهفرعي نأ : قالخألا نم ةءاندلاب ضرعتت و «قلخلل نكست

 «يتكئالم كل تدجسأو «يديب كتقلخ :كيف لاق يتلا تسلأ :لوقيف

 .ىرتشاو كنم ضرتقاو «كلسارو «هضرأ يف ةفالخلل كاضتراو

 «ةقرش كلتقت «نيهم ءام نم ةرطق الإ تنأ له :اهل لاق ربكتت اهآر نإف

 )١( :ح ملسمو 249759: ح يراخبلا هجرخأ 50786,

 ) )6:ح ملسم هجرخأ ١140794.



 لاا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 تنو نأو «ديبعلا ىلع يلاوملا قح اهفرع :اهريصقت ىأر نإو «؟ةقب كملؤتو

 ,رزولا ميظع اهفوخ : ىوهلا ىلإ تلام نإو ء«رجألا ليزجب اهثدح : لمعلا يف

 مكعمس هلأ َذَحَأ نإ سيَءرَأ لق## :ىلاعت هلوقك «ةيسحلا ةبوقعلا لجاع اهرذحي مث

 َنبذَلَا قب ْنَع ُفِرَصأَس# :ىلاعت هلوقك ةيونعملاو «[141:ماعنألا ةروس] 4 ةَرصَأَو

 ."'141[70:فارعألا ةروس] « ّنَحْل ٍريَمِب ٍضْرَأْلا ف وركن

 :دعولا تايآب سفنلا ةيلست -

 مظعأ الو «قيرطلا عطقني ىتح فطلتو ليلعتو ةارادم ىلإ جاتحت سفنلا

 لامعألا ىلع رباث نمل ىلاعت هللا دعأ امو ءدعولا صوصنب اهريكذت نم
 :ةرخآلاو ايندلا يف نسحلا ءازجلا نم ةحلاصلا

 «ليقث عذج تحت نالاّمح يب رم :سفنلا ىوقت فيك » :يزوجلا نبا لاق

 ام ىلإ ىغصي امهدحأف «ةحارتسالا تاملكو ,مغنلا داشنإب نابواجتي امهو

 امهنأ تيأرف .«كلذ لثم هتمه رخآلاو .هلثمب هبيجي وأ «هليعي مث ءرخآلا هلوقي

 رمألا ناه اذه العف املكو ءرمألا لقثو ءامهيلع ةقشملا تداز اذه العفي مل ول

 هبرطو ءرخآلا هلوقب امهنم دحاو لك ركف قيلعت هب اذإف كلذ يف ببسلا تلمأتف
 لقث ىسني و قيرطلا عطقنيف «كلذ لثمب باوجلا يف هركف ةلاحإو ء«هب

 .لومحملا

 ارومأ فيلكتلا نم لمح دق ناسنإلا تيأرو : ةبيجع ةراشإ اذه نم تذخأف

 ام ىلعو «بحت امع ربصلا اهفيلكتو «هسفن ةارادم لمح ام لقثأ نم و «ةبعص

 ." "6 سفنلل فطلتلاو «ةيلستلاب ربصلا قيرط عطق باوصلا تيأرف ءهركت
 : لعفلاب سفنلا ضيورت -
 ءاهقياضي مل تماقتسا نإف ءاهلاوحأ يف اهرياسي نأ لعفلاب سفنلا ةضايرو

 ) )9١:رطاخلا ديص ٠١.
 ص رطاخلا ديص (5؟) : 17ا١١.



 ١ دقنو ضرع » ةيلذاشلا الا «

 مل نإف «ةيلمعلا تادهاجملا فخأب أدبيف ءاهلاح بساني امب اهجلاع تلام نإو

 : هلوق يف يزوجلا نبا كلذ نيب دقو «ميقتست ىتح اذكهو «دشألل لقتنا عفني

 ام لوانت يف اههوركم ىلع اهلمحي «لقاعلا ضيرملا داهجك اهل داهجلا امنإ)

 ةيذغألا نم لوانتيو ءةوالحلا نم اليلق ةرارملا يف بوذيو «ةيفاعلا هب وجرت

 امبر معطم نم اهضرغ ةقفاوم ىلع هتوهش هلمحت الو «بيبطلا هفصي ام رادقم

 كرتي ال لقاعلا نمؤملا كلذكف «تامقل تمرح امبر ةمقل نمو ءاعوج رج

 تماد امف «هديب ''”لّوُطلاو تقو يف اهل ىخري لب ءاهدوقم لمهي الو اهماجل
 نإف .فطللاب اهدر تلام اهآر اذإف ءاهيلع قييضتلا يف اهقياضي مل ةداجلا ىلع

 ىلع اهلقع ىنبم ىتلا ةجوزلاك ةارادملا ماقم يف اهسبحيو «فنعلابف تبأو تنو

 نإف ءرجهلابف حلصت مل نإف .ظعولاب اهزوشن دنع ىرادت يهف «ةلقلاو فعضلا

 هذه ءمزع طوس نم دوجأ بيدأتلا طايس يف سيلو «برضلابف مقتست مل
 اذفلا لمعلا ثيح نم هدهاجم

 سمتلتف : اهرابدإو اهلابقإ كردي نأ اهضوريو هسفن دهاجي نم ىلع بجاولاف

 نع عانتمالاو تابجاولاب اهمازلال اهرابدإو «تاعاطلا نم ةدايزلل اهلابقإ
 اهوذخف تلبقأ اذإف ءاٌرابدإو الابقإ بولقلا هذهل نإ ١ هلي رمع لاق «تامرحملا
 رمتست نأ عيطتست ال سفنلاو « 7« ضئارفلاب اهومزلأف تربدأ اذإو «لفاونلاب
 اًبجاو كرتي ال هروتف لاح يف ناك نمف «روتف اهل لصحي لب «ةدحاو ةلاح ىلع

 : لك هّللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نعف «ىدتها دقف اًمرحم لمعي الو

 «ىدتها دقف يتنس ىلإ هترتف تناك نمف «ةرتف ةرش لكلو «ةرش لمع لكل »

 سومأقلا رظنا .هب ةديقم ىعرتف ةبادلل لوطيو .هوجنو دتو ىلإ طبري «ليوطلا لبحلاوه )٠١(
 .١1١؟48 : طيحملا

 ,١٠"-١١1:؟ :ص رطاخلا ديص (0)

 .171/9:نيكلاسلا جرادم :رظنا (6)



 تارتفلا للختف » : ميقلا نبا لاق 7( كله دقف كلذ ريغ ىلإ هترتف تناك نمو

 هجرخت ملو ديدستو ةبراقم ىلإ هترتف تناك نمف ءهنم دب ال مزال رمأ نيكلاسلل

 ."7( ناك امم اريخ دوعي نأ هل يجر مرحم يف هلخدت ملو ضرف نم

 كك ورمع نب هّللا دبع نعف ءاهلالمإ مدع : سفنلا ةسايس نم ناك كلذلو

 : تلق ؟راهنلا موصتو ليللا موقت كنأ ربخأ ملأ » :ِهِكَي هللا لوسر يل لاق :لاق

 كنيعل «كسفن تهفنو « كانيع تمجه كلذ تلعف اذإ كنإف لاق .كلذ لعفأ ينإ

 نبا لاق «””«رطفأو ءمصو «منو «مق ءقح كلهألو ءقح كسفنلو «قح
 ءرهسلا ةرثكل ءتفعض وأ تراغ يأ ميجلا حتفب (كنيع تمجه) :هلوق ١ : رجح

 (اقح كيلع كسفنل نأو) :هلوق «ءتلك يأ هروسكم ءاف مث نوئب (تهفن) :هلوق

 لكألا نم ناسنإلل هَّللا هحابأ امم «ةيرشبلا ةرورض هيلإ جاتحت ام اهيطعت يأ

 .“””«هبر ةدابع ىلع نوعأ نوكيل «هندب اهب موقي يتلا ةحارلاو برشلاو
 : رئاغصلا نع سفنلا عنم -

 ءاهيف لهاستلاو «بونذلا رئاغص نع اهمجل اهضيورتو سفنلا ةسايس نم

 لثمك بونذلا تارقحم لثم امنإف «بونذلا تارقحمو مكايإ » : لَك يبنلا لاق

 هب اوجضنأ ام اولمح مث ءدوعب اذ ءاجو ءدوعب اذ ءاجف ءداو نطب اولزن موق

 .*0( هكلهت هيحاص اهب لخؤي ىتم بونذلا تارقحم نإو ءمهزبخ

 : ح ناميإلا بعش يف يقهيبلاو ١١١ :ح نابح نباو «5915 :ح دنسملا يف دمحأ هجرخأ (1)

 ىلع حيحص هدانسإ» : ينابلألا لاقو ؛« : ح راثآلا لكشم يف يواحطلاو « 0١

 .١0:ح 7١/1١ :ةنجلا لالظ ؛ نيخيشلا طرش

 .١171/:نيكلاسلا جرادم ()

 .159١1:م ملسمو :«57١١:ح يراخبلا هجرخأ 6(

 ."8/7 :يرابلا حتف (5)

 هلاجرو دمحأ هاور 190/٠١: :عمجملا يف يمثيهلا لاقو «57870:ح دمحأ هجرخأ (60)

 5117١. :ح بيهرتلاو بيغرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو ؛حيحصلا لاجر



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا 0

 :ةعفانلا مولعلا لوصحو ةيعرشلا سفنلا ةضاير -4

 مهعبت نمو «هباحصأو لكي يبنلا ةقيرط قفو ىلع سفنلا ةضاير كلس نم
 وه ملعو حتف نم هل لصحي ام نإف ةعيرشلا مولعب اًمزتلم ناكو «ةمألا فلس نم

 نإف «ةعيرشلا صوصن ىلع هضرع نم دب ال نكل هيلع ىلاعت هللا ةمعن نم
 نإ قحلا »: ةيميت نبا لاق «هنع ضرعأو هكرت هتفلاخ نإو «هب لمع هتقفاو

 نم دب ال نكل «ملعلا لين ىلع بابسألا مظعأ نم بلقلا ةيفصتو ىوقتلا
 لوسرلا دعب ادحأ نأ نكمي الو ؛لمعلاو ملعلا يف ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا

 دحأ ينغتسي الو «لوسرلا ةطساو الب هسفنب بيغلا نم لوسرلا هب ربخأ ام ملعي

 سيل «هسفنب قحلل نيبم لوسرلا مالكو «لوسرلا هب ءاج امع بيغلا ةفرعم يف
 امو «هقفاو هسايقو ناسنالا فشك قفاو امف «هيلع ارايع هسايق الو دحأ فشك

 سايق اذهف لوسرلل فلاخم وه اسايقو افشك ىمسي ام لب «هفلاخ كلذك نكي مل

 . '0( دساف لايخو ءدساف

 بجو نم يعرشلا نازيملا اذه نع ةيلذاشلا ةقيرطلا تضرعأ املو :تلق

 يسفن رطاخ لكب اوقدصو اولض ةعيرشلا صوصن ىلع ملعو فشك لك ضرع
 نم ةدابعلاو دهزلاو ةضايرلا لهأ ناك اذهلو » :ةيميت نبا لاق «يناطيشو

 لوقي اذهلو ءالطاب نوكيو اقح اهنونظي نطابلا يف ءايشأ نوري مهريغو ةيفوصلا
 سايق نم هّللاب ذوعن :هريغو « '”يليهسلا مساقلا يبأك ملعلا لهأ نم لوقي نم

 .يفوص لايخو «يفسلف

 ) )1١ص نييقطنملا ىلع درلا : 0١١.

 «يكلاملا «يسلدنألا «يليهسلا ءمساقلا وبأ «غبصأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع :وه (؟)
 ةياورلا نيب اًعماج «كلذ يف اعراب «تاءارقلاو «ةغللاو «ةيبرعلاب اًملاع ناك .ظفاح

 ضورلا :هتافنصم نم «خيراتلل اًظفاح «؛ثيدحلا ةعانصو «ريسفتلاب اًملاع «ةساردلاو

 ةركذت :رظنا .ه١58 ةنس تام ؛لاجدلا روع يف رسلا ةلأسمو «ةريسلا حرش يف فنألا

 .18"5 مقر ؟ 45ص نوحرف نبال بهذملا جابيدلاو 1١99. مقر 1158/5 يبهذلل ظافحلا



 نقلا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ىبأ هخيشل هميظعت عم ناكو ؛يبرعلا نب ركب وبأ هخيش هلوقي ناك امم اذهو

 جرخي نأ دارأ مث ةفسالفلا نطب يف لخد دماح وبأ انخيش :لوقي يلازغلا دماح
 ("١ ردق امف مهنم

 ناف «ءايشأ هسفن يف ناطيشلا يقليو هسفن يفصي دق ناسنإلاو » : اًضيأ لاقو

 ُشَعَب نموا :ىلاعت لاق امك «ناطيشلا هب نرتقا الإو لزنملا ركذلاب مصتعي مل

 نمفإ# :هلوقو "7 فرخزلا ةروسا بره مل وهف انلطبَس ِمَل ضيف كمحَنلا ٍركذ نع

 1761178 :هط ةروس] «ّقْشَي الو لِي الق ىاده عبتأ

 :ةيلذاشلا سفنلا ةضاير دقن :اًيناث

 و «سفنلا ةضاير ةلأسم يف ةلصفم ةيلذاشلا ةقيرطلا ةديقع ضرع قبس

 هوجبو نم ةعامجلاو ةثسلا لهأ ةديقمل يتفلاخم ىدم ضرعلا لالخ نم نيبت

 :كلذ نمف «ةددعتم

 :ةيمالسإلا قالخألا موهفم يف مهلالض :ىلوألا هجولا

 ةضايرو فوصتلا حلطصم فدارت يف ةيلذاشلا ة ةقيرطلا ةديقع ضرع قبس

 : نيهجو نم ىوعدلا هذه ىلع باوجلاو «قلخلا نسح حلطصمب سفنلا
 فوصتلا ةيادب نأب انملس اذإف :ىوعدلا ةحصب ميلستلا :لوألا هجولا

 اهتضايرو اهقالخأ ةفرعمل ةيناسنإلا سفنلا ليلحت ساسأ ىلع ةمئاق تناك
 اومزتلي مل مهنم ىوعدلا هذه نإف «ةنسحلا قالخألاب ةئيسلا قالخألا لادبتساب

 قالخألا عوضوم ىلع فوصتلا ثحابم رصتقت ملف .ءدحلا اذه ىلإ اهب

 ةفلاخم دئاقعو ميهافم اوعدتبا لب «ةحيحصلا ةلدألاب ةتباثلا ةيمالسإلا

 اهدضب اوتأو سفنلل ةمومذم اًقالخأ اوثدحتساف «ةيمالسالا دئاقعلاو قالخألل

 .2 8 : ص نييقطنملا ىلع درلا 000

 6١١. :ص نييقطنملا ىلع درلا ()



 « دقئنو ضرع » ةيلذاشلا 1

 ام عادتباو بذك كلذ لكو «ةحودمم اًقالخأ اهنأ اومعز يتلا قالخألا نم

 قلخلا مامأ هتردقو هملعو هانغو نمؤملا ةزع تحبصأف «ناطلس نم هب هللا لزنأ

 ال قلخلا مامأ رقفلاو فعضلاو لهجلاو لذلا قلخب هلادبتسا بجي اًميمذ اًقلخ

 يف سانلا مامأ هلذو هلهجو هرقف رهظي نأ دمعتي يفوصلا حبصأو هللا مامأ

 هسفن ةزع رسكي ىتح كلذ لكو .«دجاسملا باوبأ دنعو قاوسألاو تاقرطلا

 ولع ىلع اليلد كلذ ناك سانلا مامأ هلذ راهظإ يف داز املكو ءاهتردقو اهملعو

 .ةيفوصلا قالخألاب يلحتلاو سفنلا ةضاير يف هتبترم

 يف عابط نم ىلاعت هَّللا هزكر ام عمق يف مهلالض يزوجلا نبا نيب دقو
 سبيبلتلا اذه فشكو » :لاقف ناطيشلا سيبلت نم اذه نأ نيبو «سانلا سوفن

 عمق لثم «ةيرشبلا تافصلا نم نطاوبلا يف ام عمق دارملا نأ اونظ مهنأ

 ام ةلازإ روصتي الو .ءعرشلا دارم اذه سيلو «كلذ ريغو ءبضغلاو «ةوهشلا

 كله ماعطلا ةوهش االول ذإ «ةدئافل تاوهشلا تقلخ امنإو «ةضايرلاب عبطلا يف

 نع ناسنإلا عفدي مل بضغلا الولو «لسنلا عطقنا حاكنلا ةوهش الولو «ناسنإلا

 ىلإ لصوي هنأل «عابطلا يف زوكرم لاملا بح كلذكو «هيذؤي ام هسفن
 .تاوهشلا

 ىلإ اهدرو «كلذ عيمج نم يذؤي امع سفنلا فك ةضايرلا نم دارملا امنإو

 امع يهتنت امنإو «ىوهلا نع سفنلا ىهن نم يو هللا حدم دقو «هيف لادتعالا

 لاق دقو ءاهيهن ىلإ ناسنإلا جاتحا ام ءاهعبط نع لاز دق هبلط ناك ولو «هبلطت

 . ظيغلا نيدقافلاو لاق امو ١[« 5 :نارمع لآ ةروس] «ايَمْلا ٌنييِظاححْلاَر : ليك هللا

 ,ظيغلا ناجيه ىضتقمب لمعلا نع سفنلا در نم حدمف ...ظيغلا در مظكلاو

 رسك ةضايرلاب دوصقملا امنإو «لاحملا ىعدا عابطلا ريغت ةضايرلا نأ ىعدا نمف

 دنع لقاعلا بيبطلاك ضاترملاو ءاهلصأ ةلازإ ال ءبضغلاو سفنلا ةوهش هرش
 يبصلاك ةضايرلا مداعو «هيذؤي امع فكيو هحلصي ام لوانتي «ماعطلا روضح



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .'': ىنج امب يلابي الو يهتشي ام لكأي لهاجلا
 فوصتلا نإ لب ءطقف قالخألا عوضوم ىلع اًروصقم ريغتلا اذه نكي ملو

 بابلا اهل تدرفأ دقو نيملسملا دئاقعل ةفلاخم «لوصألا يف ةيرفك دئاقع هتلخد

 .ثحبلا اذه نم يناثلا

 اًجراخ ناك هتيادب لوأ نم فوصتلا نإف :ىوعدلا هذه عنم :يناثلا هجولا

 وعدي ناكو «ةيعرشلا صوصنلاب ةتباثلا ةحيحصلا قالخألا ىلع راصتقالا نع

 اهلذو سفنلا كالهإ ىلإ وعدت يتلا ةقباسلا للملاو نايدألاو نابهرلا قالخأ ىلإ

 ريقحلا دبعلا ةروصب قلخلا مامأ اهراهظإو ءاهل ملعو زع لك بلسو اهريقحتو

 نم يريشقلا دروأ اذلو ءايندلا عاتم نم ءيش لك نم بولسملا ريقفلا ليلذلا

 : فوصتلا نع ليقف يناعملا هذه ىلع لدي ام فوصتلا فيراعت

 ىفخيو ءزعلا دعب لذيو «ىنغلا دعب رقتفي نأ :قداصلا يفوصلا ةمالع»

 : ليقو 2" ”"«ءيش ككلمي الو ءاًئيش كلمت ال نأ » :ليقو 7( ةرهشلا لعب

 نع عطقنم يفوصلا » : ليقو «''”« اًحابم هكلمو ءاّرده همد ىري نم يفوصلا »

 فوصتلا نأ صوصنلا هذه لالخ نم نيبتف :تلق 0*2 قحلاب لصتم قلخلا

 .نيملسملا قالخأل ةفلاخم ةيعدب قالخأ ىلإ وعدي ناك هتيادب ذنم

 :سفنلا ةضاير يف مهلالض :يناثلا هجولا

 ةنطاب يف كلاسلا يلحت ىلع دمتعت ةيلذاشلا دنع سفنلا ةضاير نأ قبس

 نم هلاثمأ مامأ هسفن ىلع زجعلاو ءفعضلاو لهجلاو رقفلاو لذلا قالخأب

 .41؟ :ص سيلبإ سيبلت (1)

 .459 :ص ةيريشقلا ةلاسرلا (9)

 .47579 :ص ةيريشقلا ةلاسرلا 6:

 47١. :ص ةيريشقلا ةلاسرلا (4)

 ١"47. :ص ةيريشقلا ةلاسرلا («5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا فلق

 سفنلا ضيورت يف بولسألا اذهو ءاًعيضو اًريقح اليلذ مهمامأ رهظيف «سانلا

 فرحنملا هيجوتلا اذه لثمو «هنم ءيرب مالسإلاو «ةقباسلا نايدألا يف عبتم

 اهتناكمو اهتضهنو اهكولسو اهدئاقع يف ةيمالسالا ةمألا فلخت ببس انل رسفي

 :ةريثك هوجو نم سفنلا ةضاير يف لالضلا اذهو «ممألا نيب

 ١- لهجلاب ملعلا لادبتسا يف مهلالض :

 سفنلا ةضاير مهيلإ نسح نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلع سيلبإ سيبلت نم
 عاونأ يف اوعقوف «تاماقملا لمكأ نم كلذ اودعو «لهجلاب ملعلا لادبتساب

 نيب لصفلا يف ةيفوصلا لالض يزوجلا نبا نيب دقو «تالالضلاو تالاهجلا

 .ملعلا نع مهدص سانلا ىلع سيلبإ سيبلت لوأ نإ :لاقف «ملعلاو ةضايرلا

 لخد دقو ءءاش فيك ملظلا يف مهطبخ مهحيباصم أفطأ اذإف «رون ملعلا نأل

 ظ : باوبأ نم نفلا اذه يف ةيفوصلا ىلع
 بعت ىلإ جاتحي هنأ مهارأو ءالصأ ملعلا نم مهروهمج عنم هنأ :اهدحأ

 ...ةلاطبلا طاسب ىلع اوسلجو «عقارملا اوسبلف «ةحارلا مهدنع نسحف «فلكو

 دوصقم نأ يعفاشلا هلاق ام نايبو «لسكلا ىلع فوصتلا سسأ :يعفاشلا لاق

 لهو .ندبلا بعتيو لوطي مولعلاب ايندلا بالجتسا امإو «تايالولا امإ سفنلا

 نوري مهنإف «تايالولا اولجعت دق ةيفوصلاو «لصحي ال وأ دوصقملا لصحي

 .ةعيرس مهيلإ اهنإف ايندلا بالجتساو دهزلا نيعب

  «ثيداحألا فارطأب اوعنتقاف ءهنم ريسيلاب مهنم موق عنق هنأ :يناثلاو

 يف سفنلل نأو ءايندو ةساير هلك ثيدحلل سولجلاو دانسإلا ولع نأ مهمهوأو

 «ةرطاخم هيفو ةليضف هلو الإ لاع ماقم نم ام هنأ سيبلتلا اذه فشكو «ةذل كلذ

 ةليضف نكلو «ةذل هيف' سفنللو «ةرطاخم هلك ىوتفلاو ءاضقلاو ةرامالا نإف

 يف ام ىقتيو «لئاضفلا بلطت نأ يخبنيف .درولا راوج يف كوشلاك ةميظع

 بلتجتل عضو امنإ هنإف ةسايرلا بح نم عبطلا يف ام امأف «تافآلا نم اهنمض



 ةلدللا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .دلولا لصحيل حاكنلا بح عضو امك .ةليضفلا هذه

 لغاشتلا نأ اومهف امو «لمعلا دوصقملا نأ مهنم :م اموق مهوأ هنأ : ثلاثلاو

 .ةداجلا ىلع هنإف هلمع ريس رصق نإو ملاعلا نإ مث «لامعألا ىفوأ نم ملعلاب

 ىتح «نطاوبلا نم بستكا ام ملاعلا نأ مهنم .م اريثك اقلخ ىرأ هن عارلاو

 قفويف .«ىوقتو ملعل ةرمث وه امنإ «ءيش يف ملعلا نم ماهلالا سيلو

 ىلع دمتعي هنأ لوقيو ملعلا كرتي نأ امأف «دشرلا مهليو « ريخلل امهبحاص

 يف عقي ام انفرع ام ىلقنلا ملعلا الول ذإ «. ءىشب اذه سيلف رطاوخلاو ماهلإلا

 يماهلإلا ملعلا نأ ملعاو «ناطيشلا نم ةسوسولا وأ ريخلل ماهلالا نمأ « سفنلا

 يفكت ال ةيلقعلا مولعلا نأ امك «لوقنملا ملعلا نع يفكي ال بولقلا يف ىقلملا

 اذه بونيالو «ةيودألاك ةيعرشلاو «ةيذغألاك ةيلقعلا نإف .ةيعرشلا مولعلا نع

 . اذه نع

 ةراتو < ةيخ يهنملا لعفلا نولعفي ةراتف .مهنع ديعب ملعلاو ملعلا ةهنع ىهني

 دقو ملعلا ثداوحلا هذه يش يتمي ناك امئإو © ةيم ىلوأ هريغ ام نورثؤي

 ورث :
 هولزع

 )١( :ص سيلبإ سيبلت 897-7894

 )( ص سيلبإ سيبلت : 84-897"



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا لنقل

 نم كلذ ىلع ةلدألا لقنو لهجلا مذو يعرشلا ملعلا ةلزنم نايب قبس دقو

 ىلع ةقيقحلا ليضفت ىلع درلا) ةلأسم ثحب ىف ءاملعلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا

 ةعيرش ىلإ نيدلا ميسقت يف مهتديقع) :سداسلا ثحبملا يف (ةعيرشلا

 .(ةقيقحو

 : لذلاب زعلا لادبتسا يف مهلالض -؟

 هللا ريغل لذلا حدم ةيفوصلا قرطلا اهتلخدأ يتلا تايكولسلا رطخأ نم

 وه كلذ ببس دجن انإف ةيفوصلا ةلذملا هذه ببس ةفرعم اندرأ ولو , ىلاعت

 ضيرملا روعشب ضرملا اذه أدبيو «خويشلا اهيلع مهضوري يتلا ءايمعلا ةعاطلا

 دواعي مث «ءيش لك يف سانلا نود هنأ نقويف «هتيصخش ةلآضو ءهسفن ناوهب

 ريغ يف ةحارلا دجي ال هدجتف .هسفن يف امل ةروص هلامعأ عيمج لعجتو

 رباقملا يف تيبي وهف «سانلا نيعأ نم طوقسلا ىلإ هب يهتنت يتلا تافرصتلا

 لكأي وهو «تالمهملا وأ تاومألا نم هسفن دعي ذإ «لبازملاو تابارخلاو

 مهيلإ باقلألا بحأ نإ ىتح ةناهملاو لذلا روص نم كلذ ريغو «سانلا تالضف

 ."'”.قفلاو ةنكسملاو لذلا باقلأ

 .هقزرو هقلخ يذلا هبر ريغ دحأل ةلذملا نع هعفرو ملسملا زازعال تءاج

 يعسلاو ضرألا ةرامعو لمعلا ىلع ثحو «ملعلا ىلع مالساإلا ثح كلذلو

 ةرخآلاو ايندلا نيد مالسإلاف .«ةرخآلاو ايندلا حلاصم نيب عمجلاو ءاهيف

 حالصال مهيعسو هلهأ ةزعل ناسللاو فيسلاب مالسإلا رشتنا كلذلو «ةزعلاو

 ."”تاعمتجملا

 .45 :ص نيزلا فطاع حيمسل مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا 010(

 .1-775؟17/ :ص ينامثعلا مكحلا نابإ رصم يف فوصتلا :رظنا (؟)



 ةلفللا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : سفنلا ةضاير ببسب ةلطاب مولع نم هولصح اميف مهلالض -'

 لك هنم نولخدي اًباب سفنلا ةضايرو ةدهاجملا باب ةيلذاشلا ةقيرطلا تلعج

 هذه رطخأ نمو «ةينابر ةيندل مولع اهنأ اومعزو ؛مالسإلا مولع ىلع بيرغ ملع

 باحصأ تالالض نم نأ ةيميت نبا ركذ دقو ءدوجولا ةدحوب لوقلا مولعلا

 دق ...درجتلاو ةضايرلا باحصأ كلذكو » :لاقف دوجولا ةدحوب مهلوق ةضايرلا

 ةيبوبرلا يف اهاضتقمب مكحي .«ةدساف ديجاومو «ةدساف سيياقم هبلق يف دقعنت

 نأو «زيمتي ال يذلا قلطملا دوجولا وه برلا نأ داقتعا ... : لثم ةدساف اًماكحأ

 ءرخآ ءيش ضرألاو تاومسلا ءارو سيل هنأو «قلاخلا نيع وه دوجولا نيع

 ةينهذ بتارم ةيهلالاو ةيبوبرلا نأو «تافصلل بتارم اهلك ءايشألا هذه امنإو

 بتارملا نوري نوبوجحملاف .هتاذ نيع الإ سيلف :ةقيقحلا يف امأو «ةيكوكش

 .”( قحلا نيع الإ ىرت ام فشاكملاو

 هباتك يف يبرع نبا ةديقع نايب يف - ''”يراقلا ناطلس نب ىلع لاقو

 دقو » :-داحتالاو لولحلاب لوقلا وه ةضايرلا ةرمث نأب لاق هنأو .لوصفلا

 توهالب اهبحاص توسان طلتخا تلمك اذإ ةضايرلا نأب صوصفلا يف حرص

 جازتما ىسيعب ةملكلا تجزتما :اولاق ثيح «ىراصنلا بهذم نيع اذهو هّللا

 هَّللا نبا هنأ اوعدا ىتح «هناحبس هللا توهالب هتوسان طلتخاف «نبللاب ءاملا

 ." "« هناطلس مظعتو هنأش ىلاعت

 ) )1١/؟:ىواتفلا عومجم 15-57.

 تافلؤم هلو مولعلا نم عاونأ يف كراشم ملاع «يفنحلا ىراقلا يورهلا ناطلس نب ىلع :وه (؟)

 ردبلا :رظنا .ه ٠١١5 ةنس يفوت ىتح اهب رقتساو ةكم ىلإ لحرو «قارعلاب دلو «ةريثك

 ٠٠١. /ا/ نيفلؤملا مجعمو «42 0/١ علاطلا

 ."7 :نص دوجولا ةدحو ىلع درلا (9)



 ءدقتو ضرع , ةيلئاشلا 2
 ةيسفنلا تاباطخلاو .ةدسافلا تالايخلاب قيدصتلا يف مهلالض -4

 ظ : ةيناطيشلاو

 ةرثك نم ملسي ال هنإف يعرشلا ملعلا نع دعتباو سفنلا ةضاير كلس نم
 لقن ضرعم يف يلازغلا كلذ ركذ دقو «هنيد يف هنتفت يتلا ةدسافلا تالايخلا

 : مهنع لاقف «مولعلا ليصحتب سفنلا ةضاير ةيلالقتسا ىلع نيضرتعملا مالك

 تاالايخ بلقلاب تبشن مولعلا قئاقحب اهبيذهتو سفنلا ةضاير مدقتت مل اذإو)

 حاجنلا لبق رمعلا يضقنيو «لوزي نأ ىلإ ةليوط ةدم اهيلإ سفنلا نئمطت «ةدساف

 «ةنس نيرشع دحاو لايخ يف يقب مث قيرطلا اذه كلس يفوص نم مكف ءاهيف
 «لاحلا يف لايخلا كلذ سابتلا هجو هل حتفنال لبق نم ملعلا نقتأ دق ناك ولو

 ."""( ضرغلا ىلإ برقأو قثوأ ملعتلا قيرطب لاغتشالاف
 «يعرشلا ملعلا نع اوضرعأ نيذلا سفنلا تاضاير لهأ نم ريثكو :تلق

 يحوو ماهلإ اهنأ نظيف ةيسفنو ةيناطيش تاباطخل ضرعتي نم «هلهأ ةسلاجمو

 نبا نيب دقو ءعودخم رورغم هنأ ملع امو ءاهيلإ نكريو ءاهب قدصيف «ينابر

 تاضايرلا باحصأل ناطيشلا تاباطخ نع لاقف «نيقلزملا نيذه ميقلا

 يأب ؟يكلم وأ «ينامحر باطخلا اذه نأ بطاخملل نيأ نمف » :ةيسفنلا

 عمسلا يف ىقليو «هيحو سفنلا يف فذقي ناطيشلاو ؟ليلد يأب وأ ؟ناهرب

 نأشلا نكل .ءتقدص ؛« تبطوخو «يل ليق » : عودخملا رورغملا لوقيف «هباطخ

 ." 56« بطاخملاو «كل لئاقلا يف

 هدوعو «سفنلا نم هتيادب نوكت «يلاح باطخ ١ : سفنلا تاباطخ نع لاقو

 اذهو ءدوعي اهيلإو ءادب اهنم .هسفن نم وه امنإو «جراخ نم همهوتيف ءاهيلإ

 )١( :ءايحالا ” 2١7/7:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت :رظناو ١17١.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 هنم هب هملك ءهَّللا نم باطخ هنأ دقتعيو «هيف طلغيف «كلاسلل ضرعي ام اريثك

 .'"« هيلإ
 تاضايرلا باحصأ ىلع سيبلتلاو مهوتلا اذه ببس ميقلا نبا نيب مث

 تفص اذإ ناسنإلا نم ةكردملا ةفيطللا نأ :هطلغ ببسو ١ :هلوقب ةيسفنلا

 مكحب اهل مكحلا راص :ةفيثكلا لغاوشلا نع اهقلع تعطقناو «ةضايرلاب

 سفنلا ةيانع فرصنتف ءامهل مكحلا ريصمو «ندبلا ىلع بلقلاو حورلا ءاليتسا

 ءاهب حورلا ةيانع دتشتو ءامهب ةلصتم يه يتلا يناعملا ديرجت ىلإ بلقلاو

 يناعملا كلت فرصتف «بلقلا ألمتف «لغاوشلاو قئالعلا كلت لحم يف ريصتو

 حورلا درجت قفتيو «ةداعلا مكحب يحورلا يبلقلا باطخلاو .قطنملا ىلإ
 ةوقللو «ةعومسملا تاوصألا لكشب ةعماسلا ةوقلل يناعملا كلت لكشتتف

 يف هلكو «باطخلا عمسيو ءاهروص ىريف «ةيئرملا صاخشألا لكشب ةرصابلا
 ىأر نكل «ءقدصو .عمسو ىأر هنأ فلحيو «ءيش هنم جراخلا يف سيل هسفن

 ءاليتساو «ملعلا ةلقو «زييمتلا فعض قفتيو ؟هسفن يف وأ «جراخلا يف عمسو

 .'' لغاوشلا نع اهدرجتو «حورلا ىلع يناعملا كلت

 : ىلاعت هّللا تافصب هبشتلا يف مهلالض -ه

 مهتوعد ةلأسم ثحب تافصلاو ءامسألا يف ةيلذاشلا ةديقع ثحبم يف قبس

 ةجاح الف ىوعدلا هذه در قبس دقو «ىلاعت هللا تافصب قلختلاو هبشتلل

 .راركتلل
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 ةيلذاشلا دنع هفئاظوو ركذلا
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 يا ير رج
 ىصسموز) نيد> سكش)
 يياييامي رض نو كامب تي أ جتا ا



 - -_و

 جست

 ّئ رجا » يرد ىلع
 ىف ورمل صح سكس

 : لوألا ثحيملا

 .هيلذاشلا دنع هرايثخا ةهقفيرطو هتئناحمو رحذلا

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ركذلا :الوأ

 :هعاونأو ركذلا فيرعت

 قئاقح يف ىلجتو «بلقلا هانعمب نأمطا ام : ركذلا ةقيقح » : يلذاشلا لاق

 نع عاطقنالا :ركذلا ةقيقح » :اًضيأ لاقو «'' برلا بئاحس راونأ بئاحس

 ركذلا هللا ءاطع نبا فرعو ؛«2"”«هاوس ءيش لك نعو ء«روكذملا ىلإ ركذلا

 : ليقو «قحلا عم بلقلا روضح ماودب نايسنلاو ةلفغلا نم صلختلا » :هنأب

 نم ةفص وأ هللا ركذ كلذ يف ءاوسو «ناسللا وأ بلقلاب روكذملا مسا ديدرت

 نم ءيش ىلع لالدتسا وأ «هلاعفأ نم لعف وأ ؛هماكحأ نم مكح وأ «هتافص

 ."”(هوجولا نم هجوب هيلإ برقت وأ ...هلسر ركذ وأ «ءاعد وأ «كلذ

 : هَّللا ءاطع نبا لاق :ءاضعألا رئاسو بلقلاو ناسللاب نوكي ركذلاو

 ءاضعأب نوكي دقو ؛«نانجلاب نوكي دقو «ناسللاب نوكي دق ركذلاو»

 «ناسل ركذ :ماسقأ ةثالث ىلع ركذلا ” :يضارلا ةمالس لاقو « 6 ناسنإلا

 .بللا ركذ بلقلا ركذو ءرشقلا ركذ ناسللا ركذف ءحور ركذو .بلق ركذو

 ." 6« نهذلا ركذ حورلا ركذو

 ركذلا موهفم مومع نيبتي ركذلل قباسلا هللا ءهطع نبا فيرعت لالخ نمو

 )١( :ص رارسألاةرد "19.

 :ص رارسألاةرد (؟) 5٠١.

 ) )9:صص حالفلا حاتفم 0.

  62ص حالفلا حاتفم : 6.

 ) )0:صص يضارلا ةمالس يديس ٠١5.



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا كلي

 هقفتملاو «ركاذ ملكتملاف » :لوقي كلذ يفو «لاوقألاب هرصح مدعو «هدنع

 ةمظع يف ركفتملاو «ركاذ ظعاولاو ءركاذ يتفملاو ءركاذ سردملاو «ركاذ

 رمأ ام لثتمملاو «ركاذ هتاوامسو هضرأ يف هتايآو هتوربجو هلالجو ىلاعت هّللا

 ركذلا عاونأ هَّللا ءاطع نبا ركذي مث «'” ركاذ هنع ىهن امع يهتتملاو هب هللا

 الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : لثم ...ىلاعت هللا ىلع ءانث وه ام هنم » :لوقيف

 نإ آَمْذِاَوُم ال اير : لثم «ءاعد هيف ركذ وه ام هنمو «ربكأ هّللاو للا الإ هلإ

 يويند بلط وأ ةياعر هيف ركذ وهام هنمو .[؟85 :ةرقبلا ةروس] 4 انأطْخأ وأ آني

 ... ىلإ رظان هللا «يعم هَّللا :كلوق لثم ةياعرلاف «يورخأ وأ

 نوكي ام اهنمو «ناسللاب نوكي ام اهنم ةريثك عاونأ ركذلا نأ نيبتي اذهبو

 امنإ مهدنع قلطأ اذإ ركذلا نأ الإ «ءناسنإلا حراوجب نوكي ام اهئمو «بلقلاب

 ركذل فرصني قلطأ اذإ :ركذلا» :ةبيجع نبا لاق ناسللاب ركذلا هب داري

 ركذلا ةيهام نع قباسلا ليصفتلا هللا ءاطع نبا ركذ امل كلذلو «"”(ناسللا
 الب فورحلا ركذ وه ناسللا ركذف» :لاّقف ناسللا ركذ نايبب هعبتأ هعاونأو

 رابخألاو «تايآلا هب تدهش «ميظع لضف هلو «رهاظلا ركذلا وهو ءروضح

 40( راثكلاو

 :ناسللا ركذ عاونأ

 «نيمسق ىلإ ناسللا ركذ هللا ءاطع نبا مسق

 :ديقملا ركذلا :لوألا مسقلا

 يفو ءاهبقعو ةالصلا يف ركذلاك :ناكم وأ نامزب ديقم ركذ لك هب ينعيو

 6 : ص حالفلا حاتفم 0010

 .5 :ص حالفلا حاتفم (؟)

 ١5. : ص فوصتلا نع قئاقحو 0-1 :. ص حالفلا حاتفم :رظنا )06(



 لفل ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .كلذ ريغو «راهنلا يفرطو «لكألا لبقو «ةظقيلا دعبو «مونلا لبقو «جحلا

 : قلطملا ركذلا :يناثلا مسقلا

 هللا ىلع ءانث نوكي دقو .ناكم وأ نامزب ديقي ال يذلا ركذلا هب ىنعيو

 .ةاجانمب هللا ىلإ اًهجوت وأ «ةيآ ةوالت وأ «ىلاعت

 :ناسللا ركذ ةلثمأ

 : ىنسحلا هللا ءامسأي ركذلا :لوألا ركذلا
 ضارمأل ةيودأ ىنسحلا هللا ءامسأ ركذ نإ” : هتلزنم يف هللا ءاطع نبا لاق

 هللا ءاطع نبا ركذ دقو «"'': بويغلا مالع ةرضح ىلإ نيكلاسلا للعو «بولقلا

 ىلع اًرثأو ةدئاف مسا لك ركذل لعجو «/''ىلاعت هللا ءامسأ نم اًمسا (0)

 نم هيلع يوطني نأ نكمي ام ثيح نم مسا لك للحي هلك كلذ يف وهو «هركاذ
 ةدئاف نع لوقيف «ةيحورلا ةيحانلا نم كلاسلل ةنيعم ةدئاف هل معزيو «يناعملا

 نوكي يتلا ضارمألا يف الإ ءاود لمعتسي الو » :ركاذلا ىلع كلذ رثأو هركذ

 هللا ءامسأ حرش يف ىمسألا دصقملا) باتك يفو ,"0«اهيف اًعفان مسالا كلذ
 ىلع هركذ ةدئاف مسا لك دنع ركذو «ءهلل امسا (44) ركذ قورزل (ىنسحلا

 .« 7 كاذلا

 :ِهّللا ءاطع نبا اهركذ يتلا ءامسألا ةلثمأ نمو
 .ناسللا قدص بوجحملا يطعي هركذ نأ معز (قداصلا) ىلاعت همسا

 ."”قيقحتلا فراعلاو «بلقلا قدص يفوصلاو

 ) )1١:ص حالفلا حاتفم 5١.

 .51-59 :ص حالفلا حاتفم :رظنا (؟)

 4١. : ص حالفلا حاتفم 6*)
 دبعتلا نع ؛ 47-575 :ص لوصولا لوصأ هباتك يف ميهاربإ يكز دمحم ثحب :رظناو (4)

 .اهب ركذلا ةيعورشمو ىنسحلا ءامسألاب
 4١-55. :صص حالفلا حاتفم :رظنا (5)



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا ةلدقلا

 بلط لهأ هركذي الو «هنوركذي ةلفغلا لهأ نأ معز (ثعابلا) ىلاعت همساو

 .(7ءانفلا

 سيلو ؛مهحلصي هنأل «ماوعلا راكذأب قيلي هنأ معز (وفعلا) ىلاعت همساو

 ركذ هيف نوكي ال موقلا ركذو «بنذلا ركذ هيف نأل هللا ىلإ نيكلاسلا نأش نم

 ."”ةنسحلا ركذ الو لب «بنذلا

 ."'دابعلا راكذأ نم (روصملا) ىلاعت همساو

 ."””ديحوتلا ال يئزجلا حتفلاب عرسيف «سنألا يطعي (ربلا) ىلاعت همساو

 ءانفلا ىلإ مهل اًيذاج نوكي «نيفراعلل حلصي (ثراولا) ىلاعت همساو
 ,©© ةلطملا

 .''"لوصولا لهأ نم ةصاخلاب صتخي هركذ (روكشلا) همساو
 اهنم مسا لكل اًعدتبم ىنسحلا هَّللا ءامسأ عم هَّللا ءاطع نبا يضمي اذكهو

 .ركاذلا كلاسلل ةصاخ ةدئاف

 :بازحألاو داروألا ةءارقب ركذلا : يناثلا ركذلا

 نم هذيملت ىلع خيشلا وأ ءهسفن ىلع دبعلا هبتري ام يه :داروألا

 ."*”ةئيعم تاقوأ يف ىلتت نآرقلا نم ءازجأ نوكت دق وأ « "””«راكذألا

 دراولا درولا وه : بزحلا » :هلوقب يلذاشلا دايع نبا اهفرعف بازحألا امأو

 )١( :ص حالفلا حاتفم :رظنا 47.
 .45 :ص حالفلا حاتفم :رظنا (؟)
 .44 :ص حالفلا حاتفم :رظنا 6(
 .40 :ص حالفلا حاتفم :رظنا (4)

 .65 :ص حالفلا حاتفم :رظنا (5)

 .4” :ص حالفلا حاتفم :رظنا (7)

 5١8. : ص ممهلا ظاقيإ (0)

 .197١؟ :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا (6)



 هنن ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ةيعدأو راكذأ ةعومجم :حالطصالا يف وهو «هوحنو اًدبعت هب لومعملا

 .*'”«ريخلا بلطو رشلا نم ذوعتلاو ركذتلاو ركذلل تعضو «تاهيجوتو
 : ةيلذاشلا بازحألاو داروألا ةناكم

 انديس ىلع تاولصلاو بازحألاو داروألا» :ميهاربإ يكز دمحم لاق

 نم طامنأ الإ يه ام اهتافلؤمو اهروص لكب ةروثنم وأ ةموظنم ِِكي هللا لوسر
 ."”( سوفنلا ىلإ ةببحملا ةيعدألاو هللا ىلإ تاهجوتلاو تالاهتبالاو حوتفلا

 «نيئدتبملا نيكلاسلا نأش وه ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع داروألا ةوالتب ركذلاو

 نأ ئدتبملل يغبنيو » : هللا ءاطع نبا لاق «كولسلا يف مهتابجاو مهأ نم وهو

 لهأ امأو ,برغملا ةالص دعب رخآو «حبصلا ةالص دعب اًدرو :نيدرو هل ذختي

 ." "« تاقوألا عيمج يف مهبولق لغش ركذلاف تاياهنلاو نيكمتلا

 مسقني درولا » :لوقيف هلهأ بسحب ماسقأ ةثالث ىلإ درولا ةبيجع نبا مسقيو

 نم كولسلا لهأ دروو «نيدهتجملا نم داهزلاو دابعلا درو :ماسقأ ةثالث ىلإ

 :ورهف نيدهتجملا درو امأف «نيفراعلا نم لوصولا لهأ دروو «نيرئاسلا

 «مايصو ةالصو ءاعدو ركذ نيب مهتدابعو «تادابعلا عاونأ يف تاقوألا قارغتسا

 ادرو تقو لكل نيعو «ليللا داروأو راهنلا داروأ توقلاو ءايحألا يف ركذ دقو

 كرتو «بغاوشلاو لغاوشلا نم جورخلا :وهف نيرئاسلا درو امأو ءامولعم

 لئاضفلاب اهتيلحتو «بويعلاو يواسملا نم بولقلا ريهطتو «قئاوعلاو قئالعلا

 ديزي ال «خيشلا هل هنيعي ام وهو «دحاو ركذ مهتدابعو «لئاذرلا نم اهتيلخت دعب

 طاقسإ :وهف نيلصاولا درو امأو ءبرلا عم هروضحو بلقلا عمج عم «هيلع

 .ةرضحلا يف فوكعلا عم ةرظن وأ ةركف مهتدابعو «ىلوملا ةبحمو «ىوهلا

 .185 :ص فوصتلا نع قئاقح :رظناو ؛56١ :ص ةيلعلا رخافملا )1١(

 .الا/ :ص لوصولا لوصأ (؟)

 .17 :ص حالفلا حاتفم (9)
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 نأ دجن اذكهو ا هروط ىدعتي الو همزتليلف درو ىف هالوم هماقأ نم لكف

 .رخآل مسق نم فلتخت مهدنع هتيفيكو هتلزنمو درولا ةميق

 : '”ةيفوصلا داروألاو بازحألا ةيعورشم

 فلسلا نع ةدراو نكت مل بازحألا هذه نأب ةيلذاشلا ةقيرطلا فرتعت

 نكل «ليلقب مهدعب نم الو لوألا ردصلا يف نكت ملو » :دايع نبا لاق «حلاصلا

 رظنلاو فرصتلا مكحب ةمألا يحلاصو ةيفوصلا خياشملا يديأ ىلع ترج

 . "00... نيديرملل ةناعإو «نيبلاطلل اًلاغشإ ءديدسلا

 مهنأ ليلدب اًعدب تسيل ةعرتخملا راكذألاو بازحألا هذه نأ نومعزيو

 راكذأو «ةدئاف اهيف ةيعرشلا راكذألاف «خيشلا راكذأو ةدراولا راكذألا نيب اوعمج

 نبا لاق «هقح يف اًصقن ناك امهدحأ ىلع رصتقا نمو «ةدئاف ةدايز اهيف خياشملا

 كلذ نم ءايلوأللو «ةدافإ بلاطملا نم باب لك يف عراشلل نإ »: يلذاشلا دايع

 ءادتقاو ءادتها ىلع ناك ءايلوألا ةدايزو عراشلا ةدافإ نيب عمج نمف «ةدايز

 .(0( كلذ بسحب اًصقن ناك امهدحأ درفأ نمو

 : ةيلذاشلا بازحألاو داروألا ىلع ةلثمأ

 يف يه امك تحبصأ ىتح تروطت فيك و بازحألا ةيادب ةقينرد دمحم نيب

 ناكم لك يف ملعلاو ركذلا سلاجم ميقي يلذاشلا ناك ١ :لاق «نهارلا اهتقو

 نيدلا بادآب كسمتلاو دهزلا ىلإ وعديل ىرخأل ةيرق نم لقتني امدنعف «هيف لحي
 ىلع لمتشي ناك سلجملا اذهو ...هذيمالت نم ريفغ ددع هعم ريسي ناك

 ديحوتلا ةملكب ركذلاو .هبحصو هلآو ِةْللَك يبنلا ىلع ةالصلاو «رافغتسالا

 ) )1١:ص ممهلا ظاقيإ 1١8.

 .الا/ :ص يكز دمحمل لوصولا لوصأ :رظنا (؟)

 4١. :ص رارسألا فشك :رظناو ١56« :ص ةيلعلا رخافملا (*)

 ١57. :ص ةيلعلا رخافملا («4)



 اوفاضأ نأ هعابتأ ثبل امو ...شيشم نبا ةالصو ؛ىنسحلا هللا ءامسأ ضعببو

 مسا اهيلع اوقلطأو «ةينآرقلا روسلاو تايآلاو ةيعدألا ضعب ةالصلا هذه ىلإ

 .ريبكلا درولا وأ ةيلذاشلا ةميظولا

 .ىاشعلاو حبصلا يتالص بقع اهتءارق مهتقيرط يديرم ىلع أوضرفو

 كلذل ءهتوالت دودب لاوحألاو تاماقملا يف يف ري ال ديرملا نأ اوربتعاو

00 
 ( نيعمتجمو نيدرفنم اهتوالت ىلع اوصرح

 خيش لك ددعب تناكل ةيلذاشلا ةقيرطلا نع ةدراولا راكذألا انعبتت ولو : تلق

 دروب هسفن زيمي ىتح ةخيشملا غلبم مهدنع ديرملا غلبي نإ امف ؛ةقيرطلا عبتي
 اماركلا عاونأ هل عرتخي مث «نالف بزح :لاقيف «همساب هيمسي بزحو

 ضعب هذهو داروألاو بازحألا هذه ىلع ةريثك ةلثمألاو «عفانملاو روجألاو

 : ةلثمألا

 ١- بازحأ الشاذلي: 

 أمه ةيلذاشلا ةقيرطلا يف نيباتك رهشأو «ةريثك اًبازحأو ةيعدأ يلذاشلا عضو

 راكذأ نم اًديثك يوتا دقو «ننملا فئاطل باتكو ءرارسألا ةرد :يباتك

 لصفلا صصخ دقف :رارسألا ةرد باتك يف امأ ؛هتيعدأو هبازحأو يلذاشلا

 ةبوسنملا بازحألا اهيف ركذ :هراكذأو هتاهيجوتو يلذاشلا تاوعد يف :ثلاثلا

 (ريبكلا بزحلا) و «''”(راونألا بزح) ىمسيو (حتفلا بزح) ركذف «يلذاشلل

 *”(رحبلا بزح) ىمسيو (كرابملا ءاعدلا بزح)و «”'(ربلا بزح) ىمسيو

 ) )1١:ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا 44-:0.

 ,60 0 : ص رارسألا ةرد :رظنا «تاحفص ثالث غلبيو ؛راونألا بزح :اًضيأ ىمسي (؟)

 اذإو بزح) هللا ءاطع نبا هامسو «تاحفص عست غلبيو 07-51 :ص رارسألا ةرد ؛رظلا ف

 .77؟ : ص ريبكلا بزحلا رارسأ ىلع ريصبلا فراعلا هيبنت :رظنا .ةيآلا هذهب ئدب هنوكل (كءاج

 - بزحلا :يديبزلا هامسو «تاحفص ثالث غلبيو «519-14 :ص رارسألا ةرد :رظنا (4)
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 هوظفح » :لاقو هب ىصوأ هتوم ضرم ىف ىلذاشلا نأ هلئاضف يف اوركذ يذلا

 هذه دعب ركذ مث «'"”دمحلا بزحو .''”( مظعألا هللا مسا هيف نإف «مكدالوأل

 اهنم ليلقلاو ءرطسألا زواجتت ال يتلا ةرثانتملا ةريصقلا هراكذأ ضعب بازحألا

 ."”ةحفصلا غلبي

 : ننملا فئاطل باتك يف امأو

 : بازحأ ةثالث ركذف : يلذاشلا بازحأ هباتك رخآ يف هللا ءاطع نبا ركذ دقف

 .'؟”ةيمست هل عضي ملو يلذاشلا نع هاور يذلا يسرملا بزح لوألا بزحلا

 وه يناثلا بزحلاو ء(دمحلا بزحب) رارسألا ةرد باتك يف ىمسملا وهو

 ,'"'(حتفلا بزحب) رارسألا ةرد باتك يف ىمسملا وهو «'””رونلا بزح)

 .غابصلا نبا نع هَّللا ءاطع نبا هب درفت "”ثلاثلا بزحلاو

 | : ةيلذاشلا ةرئادلا - "

 وأ متاخلا وأ ةرئادلاب ىمستو «يلذاشلا نسحلا وبأ اهعضو ةذيوعت يهو

 ام رطخأ نم ةذيوعتلا هذهو «*”دحاو ىمسمل ءامسأ اهلكو ,فيسلا وأ زرحلا
 نمل اهوبسن يتلا رامثلاو ءاهيف مسالطلا ةرثكل مهبازحأو مهداروأ يف هوركذ

 اًبادآو اًطورش اهل اوركذ دقو «هتيب يف اهعضو وأ هقنع يف اهقلع وأ اهبتك وأ اهأرق

 .”7 : ص ريبكلا بزحلا رارسأ ىلع ريصبلا فراعلا هيبنت : رظنا .ريغصلا -

 )٠١( :ص رارسألاةرد ؟١17.

 .تاحفص نامث غلبيو «اا/ ١/- : ص رارسألا ةرد :رظنا (؟0)

 .88 -ال4 :ص رارسألا ةرد :رظنا 6(

 .تاحفص عبس غلبيو 506-51١ : ص ننملا فئاطل 010

 .تاحفص ثالث غلبيو 567 :ص ننملا فئاطل :رظنا (5)

 .06 -07” :ص رارسألا ةرد :رظنا «تاحفص ثالث غلبيو «راونألا بزح :اًضيأ ىمسي (5)

 اهدروأ يتلا تايآلا غلبت «تاحفص ثالث غلبي بزح وهو «757 : ص ننملا فئاطل :رظنا 60)

 .ةحفص نم لقأ يلذاشلا مالك غلبي امنيب نيتحفص نم رثكأ

 1١5. :ص ةيلعلا رخافملا (6)



 هلق ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :اهب ةقلعتملا ثحابملا ضعب هذهو ءاهتباتكو اهتءارق دنع

 : اهتغيص

 ء[0/م :ماعنألا ةروس] 4 ٌكللحْلا ُدلَو نحْل ُهلَؤ» : ميحرلا نمحرلا للا مسي:

 ال ميري امن ملل : ٍناَيقيلي نيرحبلا برم 2108: سي ةروس] 6 ميحَت بر نم : 72 لَم

 ليربج (ن «ق ءمح « سط ؛«صعيهك ءرلا) «[١5-9١:نمحرلا ةروس] © ناين

 وبأ «يلع «نامثع ءرمع ءركب وبأ «مالسلا مهيلع ليئارزع ليفارسإ ليئاكيم
 «سيطافقس «هببحم هروص ؛هببحم «قعدب ءروهط) نر يلذاشلا نسحلا

 .'70 هللا لوسر دمحم (نيمآ ؛ءاه ءمح ,مدأ .«فاق «نوحأ . ميطاقس

 : كلذ يف ةقيرطلاو اهتءارق تاقوأ

 ةجاحلا تقو يفو «تاولصلا بقعو «ليللا فوج ىف أرقت اهنأ اومعز

 هجئاوح ءاضق دارأ نم نأ كلذ لاثمو ءركذلا يف ةقيرط ةلاح لكلو «''اهيلإ

 نأو «هئامسأ ةمظعو ىلاعت هللا ةمظعل اًرضحتسم نوكي نأ :كلذ ةقيرطف

 نوكيو ءهبلق رضحيو «هدابع نم هصتخا نم اهيلع علطي هئامسأ يف هرارسأ

 هلوسرو هباتكو هّللاب لسوتلا هرس يف رضحيو «ةلبقلل اًهجوتم « نكمأ نإ اًبيطتم

 مهنم سمتلي هنأو «مهترضح ىف هنأ لثميو «ةعبرلا ءافلخلاو ةعبرألا هتكئالمو

 ىلع ليلد هنأو «هبلق يف يلذاشلا نسحلا ابأ خيشلا رضحتسيو «ةباجإلاو ةناعإلا

 بلج دارأ اذإو ءاهقوف امف اًعبس اًدرف ركذلا رركي ررضلا عفد دارأ اذإف «كلذ

 اًجوز ركذلا أرقيلف كلذ لكاش ام وأ بلقلا ىلع حتفلا وأ قزر بلج لثم ةعفنم

 ()(اهقوف امف انس

 ١1 : ص ةيلعلا رخافملا 000

 ١1. 17 : ص ةيلعلا رخافملا 230

 556-١17 : ص ةيلعلا رخافملا 49
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 ظ : مظعألا مسالا ىلع اهلامتشا

 مسالا لتاو» :يلذاشلا لاق «''"(نيمآ ءاه مح مدا فاق نوحأ) :وهو

 ."7(ديرت ام لسو «ةرم نيعبس نيمآ ءاه مح مدا فاق نوحأ :مظعألا

 :اهصاوخ

 ءرصنلاو عاجوألاو مغلاو مهلا باهذإ :ةرئادلا هذه عفانم نم » نأ اومعز

 .لافطألاو سانلاو لاجرلل ةفآ لك نم ةسارحلاو ةوقلاو ةكربلاو ومنلل يهو

 وأ بلق عجو وأ حاير وأ دمر وأ درب وأ ىمح نم ناك عجو يأ ىلع تقلع نإو

 وأ اًدينع اًرابج ناك نإو «سنالاو نجلا نم ودع فوخ وأ سرض عجو وأ عادص

 «لماوحلا ءاسنلاو لافطألل زرح يهو « عاجوألا عيمج يفكو هيفك اًديرم اًناطيش

 "7"... ىصحي ال ام عفنلا نم اهيفو .هتوق تفعضو نسلا يف نعط نمل ةوقو

 اهتمدخبو .هملاوع كتمدخ » :ةغيصلا هذهب ةرئادلا هذه تأرق اذإو :اولاقو

 نم نأ اومعزو «'””«اًنجو اكلمو اًرشب ءالفسو اولع ملاوعلا عيمج كل رخست

 .'”هقنع ىلع تماد ام تومي ال هنإف هتبقر ىلع اهقلعو اهبتك

 : اهاتنعم ضومغ

 نكمي ال ىلاعت هلل ءامسأ ىلع تلمتشا ةرئادلا هذه نأب ةيلذاشلا رختفت

 نم اهتباتكو اهتءارق بجاولا لب «يبيغلا توربجلا ملاع نم اهنأل اهانعم ةفرعم

 ناسلب تسيل اهيف يتلا ءامسألا نأ ملعا » :يلذاشلا دايع نبا لاق ءاهل مهف ريغ

 ةغل يه امنإو «نيملاعلا تاغل نم ةغلب الو «توكلملاو كلملا ملاوع

 ) )1١:ص ةيلعلا رخافملا ؟١77.

 :ص ةيلعلا رخافملا (؟) ١77.

 )( :ص ةيلعلا رخافملا ١75-770.

 ):( :ص ةيلعلا رخافملا ”١7.

 ) )5:ص ةيلعلا رخافملا 1١9.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ."7( هتوربج ضاير نم ةضور يف اهب هللا ركذي «ةيتوربج
 : ةيقورزلا ةفيظولا -'
 ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ دنع ةيانعب تيظح يتلا ةيلذاشلا بازحألا مظعأ نم

 : هل لاقو قورز اهملع ٍةِلكَي يبنلا نأ اومعز يتلا ''”(ةيقورزلا ةفيظولاب) ىمسي ام
 اهيلع دزت ال : -نومعزي امك - دو يبنلا لاق انهو ءاهأرقف «كتفيظو ىلع أرقا »

 ةظقي اًهافش ِهِلَك يبنلا نع اهتذخأ ١ :اهنع قورز لاقو «"””«اهنم صقنت الو
 نمل تنمض ِةلُي يبنلا يل لاقو ...فيرشلا ربقلل يترايز دنع «نيع ةدهاشمب

 ةظقي يتيؤر هل تنمضو «ناميإلا ىلع هّللا هافوتي نأ ءاسمو اًحابص اهأرق

 نمو «ريكنو ركنم لاؤس نمو «ربقلا باذع نمو «لسكلا نم نامأ اهتءارقو

 زنكلا يهو ءاهرصح نكمي ال «ةبيجع رومأو ةبيرغ رارسأ اهيفو «ءادعألا ةت

 ."”( هظعألا هّللا مسا اهيفو ءراخدالا دارأ نمل

 نم رثكأ اهيلع لمعو «ةيفوصلا قرطلا نيب ةفيظولا هذه ترشتنا دقو : تلق

 ةقيرطلا عابتأ نم فالآلا هاوفأب رجف لك ىلتت تناكو ءاّمظنو اًحرش نيرشع
 نم ةيامح ىلع اهتردقو اهعفنو اهناطلس يف اًميظع داقتعالا ناكو «ةيلذاشلا

 عفدتل هقنع ىلع اهقيلعت مزتلا ضعبلا نإ لب ءاسملا هيتأي ىتح هحابص يف اهأرقي

 ,0دشلا هنع

 )١( :ص ةيلعلا رخافملا 175.

 نع مالكلا ليصفت رظنا .قورزو شيشم نبا عضو نم داروأ ةعومجم ةيقورزلا ةفيظولا (0)

 قيرط يف يتريسمو «ةشير يبأل ةيسدقلا تاحفنلا : يف اهخويشو اهتغيصو ةفيظولا عوضوم
 ١169. :ص قحلا

 .188 :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا 9(6)

 .67-07 :ص ةيهلالا تاماهلالا (5)

 .1817/ :ص ةيقورزلاو قورز دمحأ :رظنا (0)



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا هلق

 : ريمضلا وأ درفملا ظفللاب ركذلا : ثلاثلا ركذلا

 تألتما دقو «''”هب اوزيمتو نيملسملا مومع نع هب اوذش يذلا ركذلا وهو

 ركذو «اًرركمو اًدرفم (هللا ِهّللا هَّللا) ةلالجلا ظفل ركذب ةيلذاشلا داروأو بازحأ

 ةلثمأ نمو ,'"”كلذ ريغو (11) وأ (ه اه ه) وأ (وه وه وه) :هعاونأب ريمضلا

 وه نم اي ...هّللا اي ِهّللا اي هّللا اي » : ىلذاشلا لوق نم ربلا بزح ىف ءاجام : كلذ

 يف ديرملا عم خيشلا يقرت اًئيبم تاماشلا وبأ دومحم لاقو ")وهاي وهوه

 مسا وهو (ه «آ ءهّللا) مسا ىلإ مهلقنيو «ركذلا ةجهل مهل ريغي مث ١ :ركذلا

 د ردصلا ةجهلب ةجهللا هذه ىمستو ...ّلْيك هل ىتاذ

 (هللا) ةلالجلا ظفلب ركذلا لضف يف ةيلذاشلا ةقيرطلا صوصن ضعب هذهو

 تبهذ اًقرح اهنم تطقسأ اذإ ِهَّللا ءامسأ عيمج» :يسرملا سابعلا وبأ لاق

 ىنسحلا هئامسأ نم كلذ ريغو رداقلاو ميحرلاو رداقلاو ميلعلاك هَّللا ىلع هتلالد

 يقب ىلوألا ماللا تطقس اذإف هلل يقب فلألا تطقسأ اذإ كنإف (هللا) همسا الإ

 لاقو «'””«ةراشإلا يف ةياهنلا (وه)و «(وه) يقب ةيناثلا ماللا تطقسأ اذإف «(هل)

 «ةرمثو طاسب هلو «ءامسألا ناطلس مسالا اذه نإف «(هللا) كركذ نكيل » : اضيأ

 هب عقيل امنإو « هسفنل ادوصقم سيل رونلا مث .رونلا هترمثو «ملعلا : هطاسبف

 ) )1١ص ةنسلاو باتكلا ءوض يف ةيفوصلا دئاقع : 459.

 -1 : ص درفملا مسالاب ركذلا ةيعورشم يف دتعملا لوقلاو «57 : ص حالفلا حاتفم :رظنا (0)

 ةيهلالا تاماهلالاو 5١« ١15١« : ص قحلا ىلإ ةلحرو « 47 : ص لوصولا لوصأو .8

 .04 :ةيسدقلا تاحفنلاو «58 : ص

 .م١ : ص رارسألا ةرد (*)

 .08 :ص ةيهلإلا تاماهلالا (4)

 1١9. :ص ننملا فئاطل (0)



 .0"2( نايعلاو فشكلا

 خياشملا هراتخا اذهلو» :(هللا) :ةلالجلا ظفل ركذ نع قورز لاقو

 ىلعأ ىلإ هب اولصوو .«تاولخ هل اولعجو «ءراكذألا رئاس ىلع هوحجرو

 مظعأ اهلك راكذألا يف امف ١ :صاوخلا يلع لاقو « "6 تايالولاو تاماقملا

 ركب وبأ لاقو ." 6 قئاقحلا عيمجل عماج هنأل «(هللا) مسالا ركذ نم ةدئاف

 وهو «ةلمجب بيكرتلا نع اًدرجم مظعملا درفملا مسالا ركذ نأ ملعا » : ينانبلا

 نأ عنام يأف ...مهنيب هولمعتساو «ةيفوصلا تاداسلا هتلوادت امم (هللا هّللا) لوق

 الو هعنم يضتقي ال فلسلا نع لقني مل هنوكو .ةريثك تارم ناسنالا هرركي

 ام عيمجل هنمضتل راكذألا رئاس ىلع هرايتخاو هركذ نم راثكالا يغبنيف ...هتهارك

 (هللا) يف يتأي هنإف ءقوقحلاو بادآلاو مولعلاو دئاقعلا نم (هللا الإ هلإ ال) يف

 .47( راكذألا نم امهريغ يف يتأي الام (وه) يفو

  تيقب :لوقي يبرعلا يالوم انخيش خيش تعمس دقلو ١ :ةبيجع نبا لاقو

 هلك ندبلا ناك ىتح ءاّراهن الو اليل ال «هنع رتفأ ال مسالا يف اًيناف نينس عبرأ

 يغبني اذكهف «ىرخألا تزتها يلجر ىدحإ ىلع تضبق اذإف ءهدحو هب زتهي
 ,©0«هيف ءانفلاو ءهّللا ركذ

 :لاقف اًدرفم (هللا) ةلالجلا ظفلب ركذلا يف سانلا لاوقأ ةبيجع نبا ركذو

 ءاًملطم زاوجلا اهدحأ :لاوقأ ةثالث هيفف اًدرجم ناسللاب مسالا اذه ركذ امأو

 لهأ نود تاياهنلا لهأل زوجي :ليصفتلا ثلاثلاو ءاقلطم ةهاركلا يناثلاو

 )١(  :ص نئملا فئاطل 77١.

 ١8". : ص عادتبالا راضم يف عادباإلا (؟)

 ١157. :ص رردلاو رهاوجلا (4()

 5١8. : ص عادتبالا راضم يف عادبإلا (4)

 .739 :ص ةيهلالا تاحوتفلا (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا لقفل

 0 مهب قلعت نمو «ةيلذاشلا قيرط هيلعو «لوألا روهشملاو «تايادبلا

 وه) *انلوقب ركذلا انل لهف » : صاوخلا يلع لئس دقف ريمضلاب ركذلا امأو

 ركذلا انل «معن :لاقف ؟ةراشاإلا ءامسأ نم كلذ وحن وأ (اك اك) وأ (اذ اذ) وأ (وه

 نا روضحلا طرشب كلذب

 ركذ هنإ) :(وه) رمضملا مسالا ةلزنم اًئيبم ميهاربإ يكز دمحم لاقو

 مسالا وه نكي مل ام هنإو «دادمإلاو راونألاو رارسألا عمجم هنإو «ةصاخلا

 ."”«ةلاحم ال هيلت يتلا ةبترملا بحاص وأ هباب هنإف مظعألا

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ركذلا ةناكم :اًيناث

 ةلصوملا قرطلا برقأ وهف «ةريبك ةناكم ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ركذلل

 لوصولاب مهدنع ربعملاو ؛ةدحولاو فشكلا نم ةدوشنملا ةياغلا ىلإ يفوصلل

 نأ بجي هنإف مهدنع ركذلا ةلزنم مظعلو ءهب ةحيحصلا ةفرعملا وأ هّللا ىلإ

 الإ هفئاظوو ركذلا رامث هل لصحت الف «ديرملل ركذلا نيقلت ةيبرتلا خيش ىلوتي

 ةلسلس ةقيرط نع وأ ةرشابم ِةْكَي يبنلا نع هاقلت يذلا نقلملا خيشلا دوجو دعب

 رومعم قداصلا خيشلا نإ :غابدلا زيزعلا دبع لاق دلي لوسرلا ىلإ يهتنت

 الإ هلإ ال :لاق اذإ ديرملا نإ ىتح ىلاعتو هناحبس قحلا عم ةدهاشملاب نطابلا

 اهلوقي خيشلاو «لفاغ هبلقو هناسلب اهلوقي لماكلا خيشلا ىقلي نأ لبق هللا
 لازي الف «ديرملا يف هتلاح ترس ديرملا نقل اذإف .هتدهاشم ميظعل نطابلاب

 .(40( كلذ هل ِهّللا ردق نإ خيشلا ماقم غلبي نأ ىلإ ىقرتي

 .457 :ص ممهلا ظاقيإ ()

 ١4. رردلاو راوجلا (؟

 .547-58 :ص لوصولا لوصأ 9

 - ىلع دهعلا ذخأو ةعورشملا داروألا بيترت صاوخلا يلع هرك دقو .”54 :ص زيربالا («4)



 :راكذألا يف فيلأتلا

 مهأ.نم (هللا) مسال رمتسملا ديدرتلا وأ ركذلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 ةقيرطلا تينع دقو ءاهمزتلي نأ يفوصلا كلاسلل يغبني يتلا ةيلمعلا لئاسولا

 .ةقئاف ةيانع ةيلمعلا هدعاوقو ركذلاب ةيلذاشلا

 دقف هللا ءهطع نبا ركذلاب اومتها نيذلا ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش زربأ نمو

 اليصفت هبادآ نع مالكلا هيف لصف (حالفلا حاتفم) هامس الماك اًمنصم هل درفأ

 ذنم ةيلذاشلا ةقيرطلا يديرم دنع دعاوق نم هعضو امب الومعم حبصأ دقو «اًقيقد

 هللا ءاطع نبا تافنصم مهأ نم (حالفلا حاتفم) ربتعيو «"'”نمزلا اذه ىلإ هنمز

 ركذلا ةيهام نع ثدحت دقف ءركذلا لئاسم نم ريثك نع لصف دق هنأ ثيح نم

 ركذلا ةضاير ىلع ةلدألا ركذ مث «ةيناسنإلا سفنلا ىلع ركذلا رثأو «هنايبو

 .هرايتخا ةقيرطو «هدئاوفو «ةفلتخملا هبادآو «ةيلمعلا ركذلا ةيفيكو «يفوصلا
 تاقوأ ركذو .(هللا الإ هلإ ال) حرش يف كلذ متخ مث «هبتارم يف كلاسلا جردتو

 عابتأ نم خيش يتأي املقف ءهدعب نم ةقيرطلا عابتأ عنص كلذكو «راكذألا

 هذهو «هلبق خيشل اًبزح حرشي وأ «ركذلا يف القتسم اًباتك هل فلؤيو الإ ةقيرطلا
 : ةلثمألا ضعب

 باتكو «يمشاهلا دمحمل (ةيولعلا ةقيرطلا داروأ يف ةيهبلا ةردلا) باتك

 يبأ ىفطصمل (ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفنلا)

 يبأ دومحمل (ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلإلا) باتكو «ةشير

 باتكو ءاجن ىفطصمل (راكفألا ريونتل رارسألا فشك) باتكو .تاماشلا

 .(حتافملا حتاوف) :يباتكو «يضارلا ةمالسل (ةيلذاشلا ةفيظولا حرش)

 .ميهاربإ يكز دمحمل امهالك (برقلا حتافم)و

 .08 :ص صاوغلا رردو ٠١8« :ص رردلاو رهاوجلا :رظنا اهب اوفي نأ نيديرملا -
.0 

 ,.1 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا )١(



 ١/ 2004دقنو ضرع » ةيلذاشلا «

 :ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع يفوصلا ركذلا ةناكم نايب هجوأ

 ١- فوصتلا يف مظعألا نكرلا وه :

 مهضعب هدعو «فوصتلا ناكرأ مظعأ نم ركذلا ةيلذاشلا ةقيرطلا تربتعا

 هللا قيرط يف مظعألا نكرلا وه ركذلا » :يواقردلا يبرعلا لاق «يناثلا نكرلا

 .'''(اهيف ةدمعلاو

 دومحم لاقو «''”«لوصولا قيرط يف يوق نكر وهو » :ةبيجع نبا لاقو

 دوجو دعب يأ «ةيلذاشلا ةداسلا قيرط يف يناثلا نكرلا وهو » :تاماشلا وبأ

 . "70 لماكلا دشرملا

 - هبو «يفوصلا قيرطلا يف يساسألا نكرلا وه ركذلا » : ةقينرد دمحم لاقو

 «تاريخلا باب ركذلا ةيلذاشلا ربتعا كلذلو ...اهلحارم زاتجيو ديرملا ىقرتي
 .(”(بولقلا لاقص وهو «عماجلا لصألا وهو هللا قيرط يف ةدمعلاو

 : ةيلمعلا ةدهاجملا ناكرأ مظعأ وه -؟

 اهتدهاجمو سفنلا بيذهت يف ةيلمعلا تادهاجملا رود ةبيجع نبا دع امل

 لاقو «'*”ةلزعلاو ءتمصلاو ء؛ركذلا :اهدكوأو» :لاق ندبلا نم ررحتلاو

 ةروس] 52م ذأ نورد 96 :ىلاعت هللا لاق ؛لامعألا لضفأ ...ركذلا » :اًضيأ

 نأ دبعلا ىلع بجاولاف ءركذلا باب نم الإ هللا ىلع لخدم الف ...[157 :ةرقبلا
 1 ٠ : سال | هامه.

 6 هدهج هيف لذبيو .هتاقوأ هيف قرغتسي

 ) )1١:ص ةيدهلا روشب 5"7.

 .87 :ص فوشتلا جارعم (0)

 .45 :ص ةيهلإلا تاماهلالا (*)

 .85 :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا (8)

 .79 :ص ةيهلالا تاحوتفلا (5)

 ١١1-١١15. :ص ممهلا ظاقيإ (5)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : هترخآو هايند يف دبعلل رون وه --“

 سأر وهو ءهرشحو هرشنو هربقو هايند يف دبعلل رون وه ١ : هللا ءاطع نبا لاق

 دجوت يتلا لامعألا مظعأو » :ةبيجع نبا لاقو «' "6 لوصألا بابو ءلوصألا

 ."”(بلقلا يف قرشي يذلا رونلا وه هترمثو ؛هّللا ركذ وه اًلاجآو اًلجاع اهترمث

 :تاماركلا روهظل ببس وه - 4

 هنأو هك يبنلا ىلع ةالصلا ركذ ىلع ةينبم ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ قورز معز

 لاق «قرطلا نم مهريغ ىلع مهتلضف يتلا تاحوتفلاو تاماركلا هب مهل لصحي
 هللا لوسر ىلع ةالصلا ىلع ينبم هنأ ةيلذاشلا قيرطب فرع نم ركذو  :قورز

 ...ةيملعلاو ةيلاحلا ةدئافلاو «نيهاربلاو راونألا حضاو «ليلج قيرط وهو هل
 ." "« اًييجع اًمرصت اهب فرصتي هانكردأ نمم برغملا خياشم ضعب ناكو

 : ةيالولا ةجرد ىلإ لوصولل ببس وه -ه
 الإ ةيفوصلا ةيالولا ةبترم كلاسلا غلبي ال هنأ ىلع ةيفوصلا ةملك تقفتا

 روشنم ركذلا نإف» :ةبيجع نبا لاق «مهتمئأ اهنيب يتلا راكذألا ةمزالمب

 ءروشنملا يطعأ دقف ركذلا يطعأ نمف «ةياهنلاو ةيادبلا يف هنم دب الو «ةيالولا

 47( لزع دقف ركذلا كرت نمو

 :نيقداصلا داروأ » :لاقف ءايلوألا لامعأ نم يلذاشلا نسحلا وبأ هدعو

 ”'(... ركذلاو ةالصلاو موصلا

 .58 :ص حالفلا حاتفم ()

 .575 :ص ممهلا ظاقيإ ()

 ”١77. : ص ديرملا ةدع (9)

 1١١1-1١١9. :ص ممهلا ظاقيإ (:4)

 ,19" 21١5١ :ص رارسألا ةرد :رظناو ٠55. :ص رارسألاةرد (60)



 :ةيلذاشلا دنع ركذلا رايتخا ةقيرط :اًئلاث

 ةقيرطلاو «هقيبطت ةيفيكو ءركذلا ردصم ةفرعم وه ثحبملا اذهب دوصقملا
 يده هل خيش لكو .«كلذ يف رداصم اهلو ءركذلا رايتخا يف جهنم اهل ةيلذاشلا

 : هعابتأو هسفن ىلع ركذلا قيبطت يف ةقيرطو

 :ركذلا رايتخا يف ةيلذاشلا ةقيرط :الوأ

 هللا نم امإ ءيحولا قيرط نع مهراكذأ اوقتسا مهنأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تعدا

 «تامانملا قيرط نع وأ ءاّمانم وأ ةظقي كك يبنلا قيرط نع وأ ؛ةرشابم ىلاعت
 :اهعفانمو اهروجأو راكذألا ظافلأ اوفرع اهبو

 نع لوقيف «ةرشابم ٌةْلَي يبنلا نع هراكذأو هبازحأ يقلت يلذاشلا معز دقو

 لوسر يدج نم رمأو يبر نم نذإب الإ ةملك هنم تبتر ام » :(ربلا بزح) هبزح

 نع الإ هتلق ام هَّللاو » :(رحبلا بزح) هبزح ردصم نع لوقيو «0''2 هلي هّللا

 ."'7( اًئيقلت هنم هتنقل قلع هللا لوسر

 لق :يل لاقف ِهِلي هّللا لوسر تيأر» :اهيف لوقيف ةقرفتملا هتيعدأ امأو

 : رطملاك ةمحرلا هيلع بصنت نهأرق نمف «تاملكلا هذه أرقي نالف نب نالفل

 ."”«... ءيش لك دوعي هيلإو «دمحلا هنم ئدب يذلا هلل دمحلا

 «رشابم ىلاعت هللا نم نذإ نع يه امنإ مهراكذأو مهتيعدأ نأ يلذاشلا معزو

 .(*”( طخسو قيض نع ال ءهَّللا نم نذإبف عاد مهنم اعد نإو » : يلذاشلا لاق

 ءاّمافش ِهِكك يبنلا نع هلك كلذ تذخأ دقل هّللاو ١ :هبزح نع قورز لاقو

 .0 :ص ربلا بزح ىلع يديبزلا ينيسحلا ىضترم حرش (؟١9)

 .85 : ص رارسألا ةرد (0)

 .188:ص رارسألاةرد (0)

 ١187. :ص رارسألاةرد (4)



 00 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .2306 هيقلتب انيقلت «ةظقي

 ءاًيروص اًعامتجا هك يبنلاب تعمتجا » : يلذاشلا يسيردإلا دمحأ لاقو

 مث ةيلذاشلا ةقيرطلا راكذأ يننقلي نأ رضخلا ٍةَِكك يبنلا رمأف .فكا رضخلا هعمو

 تاولصلاو راكذألا رئاسل اًعماج ناك ام هنقل رضخ اي : كا رضخلل بِي لاق

 ؟هللا لوسر اي وه ءيش يأ :لاقف ءاّددع رثكأو ءاّباوث لضفأو ءرافغتسالاو

 ملع هعسو ام ددع سفنو ةحمل لك يف هللا لوسر دمحم هّللا الإ هلإ ال :لاقف

 ريغ نم هك يل اهنقل مث ...اًنالث لي اهرركو ءامهدعب اهتلقو اهلاقف هَّللا
 .« كي هب يننقل امك نيديرملا نقلأ ترصف .ةطاسو

 لك يف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :هملع لَك يبنلا نأ اًضيأ معزو

 ءدحأ اهب كقبس ام ءدمحأ اي كل اهتنزخ هللا ملع هعسو ام ددع سفنو ةحمل

 هلك هللا لوسر يلع ىلمأ» :اًضيأ لاقو .«اهب نوقبسي كباحصأ اهمّلع

 «سماخلا بزحلا يف ةملك ةرم هباحصأ ضعب لكشتساف «« هظفل نم بازحألا

 .2"( هلكت هّللا لوسر يل لاق اذكه ءاناخأ اي» :لاقف

 : يفوصلا ركذلل نيقلتلا دنس

 ىلإ دنسب ةيفوصلا مهراكذأ لصتت نأ ىلع اًمومع ةيفوصلا قرطلا صرحت
 نم كلذ عبتي امو «ةيفوصلا مهتقيرطب (هللا الإ هلإ ال) ركذ ةصاخو «ِِكَك لوسرلا

 ىلإ مث «يرصبلا نسحلا ىلإ دنسلاب عوجرلا ىلإ قرطلا قفتتو «دئاوفو بادآ
 ةقرخلا سبلو نيقلتلا دنس نإ ١ : ينارعشلا لاق هلي يبنلا ىلإ هنمو « ةَتفت يلع

 ."”«نيثدحملا قيرط نم توبث ريغ نم مهنيب اميف اهنولوانتي فلسلا ناك

 )١( :ص ةيهلإلا تاماهلإلا 57.

 8-29 : ص ةنوزخملا ضرألاو تاوامسلا زونك حاتفم يف اهرظنا ةقباسلا ةثالثلا صوصنلا (؟)

 ,.5-580؟84:ص يفوصلا ركفلاو

 )*(  :ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١4.



 «دقئثو ضرع » ةيلذاشلا كلنا

 نمو هِي يبنلا ىلإ دنس هل درسي ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نم خيش لكو

 لهأ نع هب درفت اًدنس هل نأ ىعدا مث الوطم اًدنس هل درس ينارعشلا نأ كلذ ةلثمأ

 ءطقف نالجر ِلب هللا لوسر نيبو ينيب ىرخأ قيرط يلو ١ :لاقف ءمهلك رصم
 وهو «يلوبتملا ميهاربإ نع ذخأ وهو «ءصاوخلا يلع نع تذخأ يننأ كلذو

 ملاع يف موقلا نيب ةفورعملا ةيفيكلاب ةهفاشمو ةظقي لي هّللا لوسر نع ذخأ
 ريغ نم ِةِكلَك يبنلا نع ذخأ ىتح تمي مل صاوخلا اًيلع نإ مث «تايناحورلا

 . ا - ٠

 يف اهب تدرفنا قيرط هذهو ء«دحاو لجر ِةقَك هللا لوسر نيبو ينيبف ...ةطساو

 ا نآلا رصم 0010(

 بازحألا هذه عيمج ةحصب ميلست وه دنسلا اذه ىوعدب ميلستلاو :تلق

 .ةقيرط لك ىف ترشتنا ىتلا فئاظولاو داروألاو

 :ركذلا قيبطت يف ةيلذاشلا ةقيرط :اًيناث

 نم ةقيرط لكلو ءاهيديرمل ةنيعم اًراكذأو !ًداروأ ةيفوصلا قرطلا تبتر

 «ةيعرش راكذأ ىلع داروألا هذه لمتشتو «ىرخألا نع فلتخي درو قرطلا

 نم خيش لكلو ( ةمهبسص زاغلأو ظافلأ ىلع لمتشي اهضعبو . ةعدتسم راكذأو

 «ةيلمعلا هتيفيك ثيح نم ركذلا قيبطت يف يدهو ةقيرط ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش
 «ةنيعم ةغيص كلذ لك نم ةقيرط لك تراتخا دقو » : ميهاربإ يكز دمحم لاق

 ."'6 نيعم ددعو «ةنيعم ةبرجتو «ةنيعم ةيزمل
 059 حنا ساس و م كاوا م 001 /! ٠

 :  ركذلا قيبطت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش ضعب قرطل ضرع يلي اميفو
 : ركذلا يف هللا ءاطع نبا ةقيرط ١-

 ١86. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول )١(

 .575 :ص لوصولا لوصأ 2,

 - ةيسدقلا راونألا حقاول ١- :يف ركذلا قيبطت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش قرط :رظنا 9*6



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ريغ يف وأ هتولخ يف كلاسلا هعنطصي ءاّيدارفنا اًركذ نوكي نأ امإ ركذلاف

 اذهو «ضرغلا اذهل دقعت ةصاخ سلاجم ىف هيدؤي اًيعامج اًركذ وأ ؛هتولخ

 ناك اذإ اًضفخ نوكي نأ هدنع نسحتسيو ءاّضفخ وأ اًرهج نوكي نأ امإ ركذلا

 ةاعارم عم .ركذلاب رهجي نأ نم دب الف «؛ةعامج يف ناك اذإ امأ ء.هدحو كلاسلا

 .'”"'ةنوزوم ةدحاو ةقيرطب نيركاذلا تاوصأ عم هتوص قفاوت ةرورض

 سلجملا بييطت :يهو كلذك ةصاخ ةئيه هللا ءاطع نبا دنع ركذلل سولجللو

 :ةلبقلا لبقتسم اًعبرتم سولجلاو «نجلاو ةكئالملا لجأل ةبيطلا ةحئارلاب الوأ

 عمتجي ةسلجلا هذهبو ؛هينيع تاسوسحملا نع دسيو «هيتبكر قوف هسأر العاج
 ناك نإو ءرارسألاو حئاوللاو راونألا هيتأتو ءرادكألا نم ىفصتيو .بلقلا

 ركذلا يف هعورش لوأ هبلقب دمتسي نأو «هينيع نيب هخيش ليخت خيش رظن تحت
 هبئان هنأل ولك يبنلا نم دادمتسا وه هنم هدادمتسا نأ اًدقتعم ءهخيش ةمه نم )00

 ةملك قطن يفف هللا ءاطع نبا دنع ةصاخ ةقيرط اهلف ركذلا قطن ةقيرط امأ

 اهدحول (هلإ ال) قطني ةعطقملاف «ةلصتم وأ ةعطقم اهقطني نأ امإ (هللا الإ هلإ ال)

 هذه فصو يف هللا ءاطع نبا لاق «كلذك (هللا الإ) قطني مث «ةديدش ةوقب

 قوف نم (هللا الإ هلإ ال) دعصتو «ميظعتلا عم ةمات ةوقب ركذي نأ » :ةقيرطلا

 اهلاصيإ (هللا الإ)ب اًيوانو ,بلقلا نع هَّللا ىوس ام يفن (هلإ ال)ب ايوان «ةرسلا

 يرسيو «بلقلا يف (هللا الإ) نكمتيل «لكشلا يربونصلا يمحللا بلقلا ىلإ
 اذا ءاضعألا عيمجب

 اهضعبو ركذلا لاح هضعبو ركذلا لبق اهضعب ركذلل اًبدأ )١١( ركذ دقف ١5-251١ : ص -

 تاماهلإلاو -7 «هتقيرط ركذ دقف ١77 : ص ةيلعلا رخافملاو -؟ «كلذ يف لصفو هدعب

 .07 : ص تاماشلا وبأ دومحمل ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا

 )١( :ص حالفلا حاتفم :رظنا 15.

 ."7 :ص حالفلا حاتفم :رظنا ()

 .7"1-87 :ص حالفلا حاتفم ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نم سانلا نمو » :كلذ يف لوقيو «ةلصتم (هللا الإ هلإ ال) قطني نأ امإو

 امهنيب عقي ال «ةدحاولا ةملكلاك ناتملكلا نوكت ثيحب ركذلا ةالاوم راتخا

 .''6 برلا نم اًبيرقتو بلقلل اًحتف عرسأ اذهو ...ينهذ الو « يجراخ للخت

 امب رعشي الف «هرايتخا بَلسُي نأ ىلإ لصي دق هَّللا ءاطع نبا دنع ركاذلاو

 هيف لعافلا وه ىلاعت هللا نأل «هرمأ ملسي لب راكنإلا مدع هعم بدألاو. « قطني

 وأ (هللا ِهّللا هّللا) :لوق هرايتخا بلس نمل ملست يتلا راكذألا نمو ءوه سيلو
 مل ااا ل لا ا

 دعبو «دراولل ميلستلا هبدأف » : اهبحاص مكح يف هّللا ءاطع نبا لاق «طبخت وأ

 ."”« اًنكاس انكاس نوكي دراولا ءاضقنا

 ةسمخ يهف هللا ءاطع نبا دنع اهظافلأ ثيح نم راكذألا عاونأ امأ

 .(هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال)ب ركذلا - ١

 .تايثالاو يفنلا ركذب هللا ءاطع نبا هيمسيو ؛(هللا الإ هلإ ال)ب ركذلا -؟

 .هيزنتلا ركذب هللا ءاطع نبا هيمسيو «(هللا ناحبس)ب ركذلا -*

 .درفملا ركذلاب هَّللا ءاطع نبا هيمسيو «(هللا)ب ركذلا -:

 رابخإ وهف هللا ءاطع نبا دنع ركذلا بتارم ىلعأ وهو ء(وه)ب ركذلا -
 .هولتي نايب لك نع ركاذلا هب يفتكيو «قيقحتلا ةياهن نع

 : يلذاشلا (*”يضاقلا حاتفلا دبع ةقيرط -؟

 : يلذاشلا يضاقلا حاتفلا دبع ةريس يف دومحم ميلحلا دبع روتكدلا لاق

, 2 

 8 : ص حالفلا حاتفم مف

 0 : ص حالفلا حساتفم :رظنا وف

 - رهتشا .ها1١71/ ةنس رصمب دلو «يلذاشلا يضاقلا دمحم نب دمحأ نب حاتفلا دبع :وه 623



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : يلي ام وهو «ةداع ةيلذاشلا ةقيرطلا ساسأ وه هتقيرط ساسأ »

 كيبنو كدبع دمحم انديس ىلع لص مهللا) «ةرم ةئام (هللا رفغتسأ) ١-

 لك يف كتاذ ةمظع ردقب اًميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو «يمألا يبنلا كلوسرو

 ...ةرم (ِهِْللَي هللا لوسر دمحم انديس) «ةئام (هللا الإ هلإ ال) ,«ةئام (نيحو تقو

 .ءاوس دح ىلع ديرمللو خيشلل يمويلا درولا وه ساسألا اذهو

 : يهف هتيادب يف اهكولس ديرملا ىلع بجي ىتلا ءامسألا امأ...

 .دودو - زيزع - دحاو - ىح -وه -هللا -هللا الإ هلإ ال :لوصألا

 .طساب - نميهم - باهو - مويق - راهق - قح :عورفلا

 لقتني الو .هغارفو هتردق بسح مايألا ىدم ىلع ةرم ةئام مسا لك أرقيو

 دجوو .هخيش ىلع اهضرعو ايؤر ىأر اذإ الإ .ددعلا مامت لبق رخآ ىلإ مسا نم

 ."'"(ددعلا متيلف الإو ءهلقن لاقتنالا اهنم

 : يهو ركذلا يف يلذاشلا يضاقلا حاتفلا دبع اهنس يتلا بادآلا ركذ مث

 ىلع ركذلا ىف سلجي نأو «هايإ هنقلي وأ .هخيش نم نذإب الإ اًدرو ىلوتي الأ »

 لغشي الأو «هينيع اًضمغم .«نكمأ ام ةلبقلا لبقتسم ءاًئضوتم «دهشتملا ةئيه

 .هتادابع عيمج يف هخيش ةروص بقاري نأو «روكذملاب الإ ركذلا لاح هبلق

 رظتنيلو «ةرشابم ركذلا بقع برشي ال نأو ...هخيش نم هبلقب دمتسي نأو

 دراو نم هيلع دري ام ىقلتل اًرضحتسم ءاًئماص ركذلا دعب هناكم ىف اليلق

 ."7( ركذلا

 ساهولا لبيع نع ةيلذاشلا لخأ «هتاقوأ عيمج يف يسافلا يشوراهلا ةالصل هتم زالمب -

 قيرطلاو 2١08 :ص ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط :رظنا .ه7487١ :ةنس يفوت «يفاصحلا

 يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملاو ٠١94« :ص اهمالعأو ةيلذاشلا

 .41515- 577١ ص

 ."ا/9 :ص ةئيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا )١(

 .,؟7 810 : ص ةئيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا (؟)



 « دقن و ضرع » ةئيلذاشلا

 ٠"- يمناغتسملا هويلع نبا ةقيرط :

 مسالا ركذ يف هتقيرط ركذ يمناغتسملا هويلع نبا نع ثيدحلا يف يفكيو

 .مظعألا مسالا زكذ يف يلكلا ءانفلاو يئاهنلا لاغتشالا ١ :هلوق دنع مظعألا

 نكي مل هنإف «نفلا اذه لهأ نم اهانيقلت يتلا .موقلا دنع ةدوهعملا ةيفيكلاب

 لحمب ديرملا درفني نأ كلذو هللا ىلإ ريسلا يف اهنم قيرط عفنأ الو برقأ

 «ةلبقلا لبقتسم اًرهاط نوكيو هللا ىلع ةمهلا عمج هيف هل ىتأتي ءصوصخم

 هنأك ىتح «هبلقب ةلالجلا مسا فورحل اًليخم «هساوحل اًعماج «هينيعل اًضمغم

 يعيبطلا دحلا زواجي .دملاب اًرهج (هللا) :انلوق وهو .هركذ ىلع مودي مث «هأري

 نأل كلذ دعب فلكتي مث «هتليخم يف ةلالجلا مسا فورح مسترت ىتح ةلاحلا

 دعب هل رهظت مث «قافآلل ةئلام «ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةدتمم فورحلا ىري

 هز 4
 . !(... ةينارون كلذ

 )١( :ص لئاسرلاو ةبوجألا ىف لهانملا بذعأ ١85-180.



 ئيرجت»> مريت ىع

 سيف ورمل ٠ صح سكش

 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .ركذلا فئاظو :يناثلا ثحبملا

 الإ كلاسلل لصحت ال دئاوفو فئاظو ركذلل نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تركذ

 لاعفألاو لاوقألا يف ةتباث صاوخلا» :قورز لاق ءركذلاب هسفن ةدهاجمب

 باذع نم هل ىجنأ المع يمدآ لمع ام ذإ ؛راكذألا صاوخ اهمظعأو «نايعألاو

 يف نيجاعملاو ةبرشألاك ءايشألل هللا اهلعج دقو هللا ركذ نم هّللا
 ةظقيلا نم اهلك تاماقملا رمثي ركذلا » : ىسيع رداقلا دبع لاقو «''”0 اهعفانم

 ليبس الف «نوكلاسلا اهيلإ رمش ىتلا لاوحألاو فراعملا رمثيو «ديحوتلا ىلإ

 خسرو ةرجشلا كلت تمظع املكو ءركذلا ةرجش نم الإ اهرامث لين ىلإ

 ينبي يتلا هتدعاقو ماقم لك لصأ وهو ءاهتدئافو اهترمثل مظعأ ناك ءاهلصأ

 ."'”« هرادج ىلع فقسلا موقي امكو «هساسأ ىلع طئاحلا ىنبُي امك ءاهيلع

 :نيركاذلا رابتعاب ركذلا فئاظو عونت :الوأ
 مهراكذأ تمسقو «ماوعو صاوخ ىلإ نيركاذلا ةيلذاشلا ةقيرطلا تمسق

 «.صاوخلل ركذ وه ام هنمو «ماوعلل ركذ وه ام راكذألا نمف «كلذل اًعبت

 اذإو ءرسلا ركذ ىلإ يهتني مث «بلقلا ركذ ىلإ ناسللا ركذ نم ىقرتي ركاذلاو

 ضعب هذهو ءاّصقنو ةلاطب هقح ىف ناكو «ناسللا ركذ هنع طقس هيلإ لصو

 : بابلا هذه يف مهنع ةدراولا صوصنلا

 ,كركذي ركذو «هب ركذت ركذو «هركذت ركذ : ةعبرأ راكذألا » : يلذاشلا لاق

 وأ «ةلفغلا هب درطت يذلا وهو ء«ماوعلا ظح :لوألا ركذلاف :هب ركذت ركذو

 .ةلفغلا نم هفاخت

 1١7. :ص فوصتلا نع قئاقح (؟)



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا

 .برقلاب امإو «ميعنلاب امإو «باذعلاب امإ روكذم يأ هب ركذت :يناثلاو

 تاروكذم كركذي :ثلاثلاو ءالعو لج هللا امإو «كلذ ريغو «دعبلاب امإو

 نإو ءودعلا لبق نمو «سفنلا لبق نم تائيسلاو هللا نم تانسحلا :ةعبرأ

 .اهل قلاخلا وه هّللا ناك

 يرجي ناك نإو «قلعتم هيف سيل .هدابعل هللا ركذ وهو «هب ركذُ : عبارلاو

 تلخد اذإف «ىلعألا يلعلا روكذملاب وأ ركذلاب ءانفلا عضوم وهو «هناسل ىلع

 يف هيلإ يهتني ام ةقيقح وهو ءاّركذ روكذملاو ءاّروكذم ركذلا راص هيف
 ."'7( كولسلا

 :ةصاخلا ركذو «ناسللاب :ةماعلا ركذ :ركذلا ماسقأ ١ :ةبيجع نبا لاقو

 اًئيبم رخآ صن يف لاقو «''”«رسلاو حورلاب :ةصاخلا ةصاخ ركذو «نانجلاب
 نوبلطي مسق :ماسقأ ةثالث ىلع ركذلا يف سانلا » : مهتاياغ بسحب مهفالتخا

 ." ”«روتسلا اوعفرو ءاولصو مسقو ء«روضحلا نوبلطي مسقو ءروجألا

 : هلوقب ةثالثلا ركذلا فئاظو رصتخم صن يف يطرشيلا يلع نيبيو

 رون ثروي بلقلا رونو ,؛بلقلا رون ثروي ركذلاف «ىلاعت هللا ركذب مكيصوأ )

 ماقملا ثروي يندللا ملعلاو «يندللا ملعلا ثروي ناميإلا رونو «ناميإلا
 .".”« عيفرلا

 :يفوصلا ركذلا فئاظو عاونأ :اًيناث

 : فئاظو ثاللث ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ركذلل

 ) )1١:ص رارسألاةرد ١4١-1875.

 . : ص فوشتلا جارعم 2,30

 .4155 :ص ممهلا ظاقيإ (9)

 . 4 : ص قحلا قيرط يف يتريسم 620



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :ةيلمع ةيقلخ ةفيظو :ىلوألا ةفيظولا
 ركذلا دئاوف ىنعمب يه ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ركذلل ىلوألا ةرمثلاو ةفيظولا

 مهقفاوي يتلاو «ةيعرشلا صوصنلا اهب تءاج ىتلاو «ندبلاو سفنلا ىلع هرامثو

 ةدئاف نيعبرأ نم رثكأ هّللا ءاطع نبا ددع دقو «نيملسملا رئاس اهضعب ىلع

 نمو «يلمعلا هكولس حالصإو ركاذلا قالخأ بيذهتب ةلصتم اهلك «'''ركذلل

 : يلي ام اهركذ يتلا دئاوفلا كلت

 طخسيو «نمحرلا يضريو «هرسكيو هعنميو «ناطيشلا درطي ركذلا»

 ...نلعلاو رسلا حلصيو ءرورسلاو حرفلا بلجيو «مغلاو مهلا ليزيو «ناطيشلا

 هبلق ركاذلا ىلع عمجيو ...لطاب لكو بذكلاو ةبيغلا نع لغاش ناسلل وهو

 ناطيشلا دنجو هبنذو هنزح قرفيو «قزمتملا همزعو هتدارإ لمشو «قرتفملا

 ."'”«ايندلا هبلق نع دعبيو «ةرخآلا نم برقيو «هبزحو
 امع اهرهطيو «بلقلا ةآرم ولجي ركذلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ ىريو

 ."'بولقلاو حاورألا توق اذهب وهف ءاهبويعو سفنلا بئاوش نم هيف نوكي
 تارهطملاب كيلع » : يلذاشلا لاق : سفنلا بويع نم ههجاو ام لكل قراح وهو

 ءربكأ هّللاو ءهّللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو ءهَّللا ناحبس ...:لاوقألا يف سمخلا

 ءالج ىلع كنيعت ةعبرأ » : هَّللا ءاطع نبا لاقو «'''« هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 فاصوأل ةقرحم راكذألا ةينارون ١ :قورز لاقو «'””«... ركذلا ةرثك :كبلق
 0 ديعلا

 80-4١ :ص حالفلا حاتفم :رظنا )١(
 ,7 176-8 : ص حالفلا حاتفم ()

 ١١. :صص حالفلا حاتفم 0(

 ١9٠. :ص رارسألاةرد (4)

 3 : ص سورعلا جات )6(

 .08 :ص فوصتلا دعاوق (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 لمحتو .ىوهلا ةفلاخم ىه ةيرشبلا قرحت ىتلا رانلاو » : ةبيجع نبا لاقو

 .هتيرشب ىلع يلوتست ىتح هتيناحور تيوقو «هتيرشب تباذ هيف ينف املكف

 عيمج لسغي ركذلا ١ :يطرشيلا يلع لاقو «''"«اهل مكحلا نوكي ذئنيحف

 ."”«ءايلوألا جارسو بولقلا رانم ركذلا » :اًضيأ لاقو «''”0 تافلاخملا

 :ةيفشك ةيئافرع ةفيظو :ةيناثلا ةفيظولا

 لوصو ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ اهيلع صرحي ىتلا ركذلا فئاظو مظعأ نم

 ركذب هّللا ءاطع نبا اهيمسيو «ةيندللا مولعلاو «ةيفشكلا ةفرعملا ىلإ ركاذلا

 يه ةيندلا مولعلاو ةيفشكلا ةفرعملا ىلإ لوصولاو «يفخلا ركذلا وأ «ةبيغلا

 ىلإ يقتري مث ةيبيغلا ملاوعلا نع ةفشاكملاب هتيادب نوكتف «لماكلا ركذلا ةيادب

 ةفيظولا يهو .ءهدحو ىلاعت هللا ةيؤر ىلإ اهتيؤر مدعو ملاوعلا لك نع ةبيغلا

 .يتأيس امك ةثلاثلا

 : ةيفشكلا ةينافرعلا ةفيظولا ىلع لدت يتلا صوصنلا ضعب هذهو

 امف «كبلق بقارتو «كناسلب ركذت نأ :ركذلا فصوو » :يلذاشلا لاق

 وبأ لاقو «'؟)« هتهرك هدض نم كيلع درو امو «هتلبق ريخ نم هّللا نم كيلع درو

 هلو ءءامسألا ناطلس مسالا اذه نإف «(هللا) كركذ نكيل » :يسرملا سابعلا

 ."””« ملعلا :هطاسبف «ةرمثو طاسب

 هل تفشكناو «راونألا هيلع تلاوت راكذألا مزال نمف » : هللا ءاطع نبا لاقو

 ) )1١:ص ممهلا ظاقيإ 50١.

 ١75. :ص قحلا قيرط يف يتريسم (؟)

 .قباسلا عجرملا 6(

 ١١9. :ص رارسألاةرد (4)

 )  )5:ص ننملا فئاطل ١١١.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ءماودلا ىلع هللا ركذب تلغتشا ولف » :اًضيأ لاقو 70 راتسألا تابيغملا نع

 : ءايشألا قئاقح اهيف تلجتو ءاهتآرم تلقصنال «مامتلا ىلع هريغ نع تينفو

 ءادحاو اركذ نوكي نأ دب ال ءبولقلا لقصي يذلا ركذلا اذهو ...ةيتآو ةيضام

 ."''( ائيش يدجي الف الإو ءدحاو مهو ءدحاو بلقب

 (هللا) ةلالجلا مسا ركذ فشكلاو حتفلل ةبلاجلا مهدنع راكذألا مظعأ نمو

 «ةريسي ةدم يف هل حتف ةلماك اهب ىتأ نإف «ركاذلا ىلع اهوبجوأ ةددحم طورشب

 لقثت طورش نم هركذي نمل دب ال (هللا) ةلالجلا مسا » :يواقردلا يبرعلا لاق

 امك هطورشب ىنتعاو ءانفصو امك هركذ نمو ...اهيلع فخت الو «ةياغ هسفن ىلع

 ."7« لقأ وأ عبسأ ةثالث يف هنيبو هنيب باجحلا هل هَّللا فشكي هنإف انلق

 :كلذ نمق «ةريثكف ركذلا ببسب لصحت يتلا تافشاكملاو مولعلا امأو

 ١ - ةيبيغلا ملاوعلا نع فشكلا :

 ىلإ (ركذلا يأ) هب جرع ...» :ركاذلا نع هثيدح دنع هللا ءاطع نبا لاق

 «توكلملا شقن هل عبطناو «ىفصألا يقيقحلا دوجولا علاطو «ىلعألا ملاعلا

 رهاوج : ملاعلا كلذ نم هل لثمتي ام لوأو .تروهاللا سدق هل ىلجتو

 اهتطساوب هيلع ضافت ةليمج ةروص يف ءايلوألاو ءايبنألا حاورأو «ةكئالملا

 ًافاكيو ءلاثملا نع هتجرد ولعت نأ ىلإ ةيادبلا يف كلذو .قئاقحلا ضعب

 .7( ركذلا بابل ةرمث اذهف «ءيش لك يف قحلا حيرصتب

 : ةيبيغلا مولعلا نع فشكلا -"

 ىطعي هنإف هخيش نم ركذلا هيقلت درجمب ديرملا نأب صاوخلا ىلع معز

 .ال" : ص ةيهلالا تاحوتملا 020

 ,.15686-105 :ص ةيدهلا روشب ()

 85-1١., : ص حالفلا حاتفم 0



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 يلع هخيش ينارعشلا لأس دقف .(هللا لوسر دمحم .هللا الإ هلإ ال) مولع عيمج

 خيشلا هللا يطعي نأ :هطرش :لاقف ؟مكدنع ركذلا نيقلت طرش ام ١ : صاوخلا

 ؛هَّللا الإ هلإ ال) مولع عيمج ركذلا هنيقلت لاح ديرملا ىلع علخي هنأ مزعلا نم

 .ةرهطملا ةعيرشلا مولع يه :لاقف ؟اهمولع امو :تلقف .(هللا لوسر دمحم

 نع ينغتسيف «ةرهطملا ةعيرشلا ماكحأ نم نيش لهجي نيقلتلا دعب ريصي الف

 ءاقلإلا ملع اهنم ركذ يهلإلا لزنتلا مولع تاماشلا وبأ دومحم ددع املو

 عاونأ نم صاصتخالا لهأ هدابع بولق ىلع قحلا هيقلي ام وهو » :هيف لاقو
 .داروألا جئاتن يه تادراولا هذهو «ةيندللا مولعلل ةلماحلا «ةيهلالا تادراولا

20 
 ( هل دراو ال هل درو ال نمف

 :ةيدوهش ةفيظو :ةثلاثلا ةفيظولا
 وه ركذلا ناكو ؛«ءيش لك هنع باغ رسلا ركذ ىلإ ركاذلا لصو اذإ

 ةقيقح الإ دوجولا يف تبثي ملو ءدوجوم لك هنيع نم ىحمناو ءروكذملا
 ةامسملا يهو ءركذلا ةياهن ىيهو ءهدحو ىلاعت هللا دوجو يه «ةدحاو

 ىلإ ركاذلاب لوصولا يهو ءركذلا ءارو نم ةدوشنملا ةياغلا يه هذهو «دوهشلاب
 .ادوجولا ةدحو)

 ١ - كلذ ىلع ةلادلا صوصنلا ضعب ركذ :
 ركذ :ةعبرأ راكذألا) :هلوق يف يلذاشلا دنع ءالجب ةديقعلا هذه نيبتت

 ,هدابعل ِهّللا ركذ وهو :...هب ركذُت ركذو «كركذي ركذو ءهب ركذت ركذو «هركذت
 وأ ركذلاب ءانفلا عضوم وهو «هناسل ىلع يرجي ناك نإو «قلعتم هيف سيل

 .07” :ص صاوغلا ررد 21(

 .77 :ص ةيهلإلا تاماهلالا (؟)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ءاًركذ روكذملاو ءاّروكذم ركذلا راص هيف تلخد اذإف «ىلعألا ىلعلا روكذملاب

 عاطقنالا :ركذلا ةقيقح ١ :اًضيأ لاقو «''52 كولسلا يف هيلإ يهتني ام ةقيقح وهو

 ا""(هاوس ءيش لك نعو ءروكذملا ىلإ ركذلا نع

 عم ركذ ىلإ ةلفغ دوجو عم ركذ نم كعفري نأ ىسعف ) : ِهَّللا ءاطع نبا لاقو

 عم ركذ نمو «روضح دوجو عم ركذ ىلإ ةظقي دوجو عم ركذ نمو « ةظقي دوجو

 ."”( روكذملا ىوس امع ةبيغ عم ركذ ىلإ روضح دوجو

 ةبيغلا عم ركذ ىلإ كعفر روضحلا ركذ ىلع تمد نإف » : ةبيجع نبا لاقو

 روكذملا رون برق مظعي امبرو «رونلا نم كبلق رمغي امل ءروكذملا يوس امع

 ءاًروكذم ركاذلا ريصي ىتح .«روكذملا يوس امع بيغي ىتح رونلا يف قرغيف
 ركذلا لقتنيو «ناسللا تكسي انه اهو ...الوصوم لصاولاو ءابولطم بلاطلاو

 ناسللاب هركذ نآل ...ماقملا اذه لهأ قح يف ةلفغ ناسللا ركذ ريصيف «نانجلل

 ضرفلاو ...ةلفغلا نم حبقأ كرشلاو «كرش وهو «سفنلا دوجو يضتقي هفلكتو

 (*!(نايعلا ماقم يف وحم ركاذلا نأ

 نع ركاذلا هيف بيغي يذلا وه لماكلا ركذلا ةياهن نأ هللا ءاطع نبا نيبيو

 اذإو ) : هَّللا ءاطع نبا لاق «ءانفلاب فرعي ام وهو «ركذلا نعو اًمامت هسفن

 ىلإ ركاذلا تفتلي الف يفخو ركذلا ىحمناو «بلقلا نم روكذملا نكمتسا

 ىنفي نأ :وهو «ءانفلا وه كلذو «لغاش باجح كلذف «بلقلا ىلإ الو .ءركذلا

 ةجراخلا ءايشألا الو هحراوج رهاوظ نم ءىشب سحي الف «هسفن نع ناسنإلا

 أ*'( كلذ عيمج نع بيغي لب (« هيف ةنطابلا ضراوعلاو ( هلع

 )١( :ص رارسألاةرد ١5١-١575.

 .46 :ص رارسألا ةرد :رظناو 5٠١. :ص رارسألاةرد (؟)

 ١١١. :ص يبونرشلل مكحلا حرش

 ١١9-١١١. :ص ممهلا ظاقيإ (5)

 .4 :صص حالفلا حاتفم (5)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا هل

 ىلإ ركذلا عوقو ةمالعو ” :لاقف رسلا ركذ ةمالع هَّللا ءاطع نبا نيب مث

 نمو «هيف قرغلاو ناميهلا رسلا ركذف ءروكذملاو ركذلا نع ركاذلا ةبيغ : رسلا

 نع كهبنيل كيف ركذلا ناريط كلذو «ككرتي مل ركذلا تكرت اذإ كنأ : هتامالع

 .اهعيمج كءاضعأو كسأر ركذلا دش :هتامالع نمو ءروضحلا ىلإ ةبيغلا

 الو «هنارين دمخت ال هنأ :هتامالع نمو «دويقلاو لسالسلاب دودشملاك نوكتف

 ةيفاص كيلاوح ناريئنلاو «ةلزان ىرخأو ةدعاص اًراونأ اًدبأ رت لب «هراونأ بهذت
 .030( دقعتو ججأتت

 ؛هيلع مسالا يلوتسي ىتح هللا ركذي دبعلا لاز ام ١ :يطرشيلا يلع لاقو

 تافص هيلع ترهظو «ةيبوبرلاب ةيدبعلا توطنا مسالا هيلع ىلوتسا ىتمو

 ."'”( ىنعمو اًسح هدوجو نع دبعلا بيغت برلا ةذلو «برلا'
 ءروضحلا ىلإ ةلفغلا نم ركاذلا لقني ركذلا نإف » : ةشير وبأ ىفطصم لاقو

 ."”( روكذملا تاذ يف ركاذلا ىنفي ىتح هنمو «روتسلا فشك ىلإ روضحلا نمو

 :دوجولا ةدحو لهأ دنع ناسللا ركذ ةلزنم -"

 لوصولا وه ةيفوصلا نم ةصاخلا ةصاخ دنع ناسللا ركذ نم دوصقملا

 مل اذلو «ةدحو هللا دوجو يف قارغتسالاو «دوجوم لك نع ءانفلا ىلإ ركاذلاب
 نع لغشنا نم لماكلا لب ءركذلا يناعم يف نعمتلا ركذلا نم فدهلا نكي

 يلع هخيشل ينارعشلا لاق .ءطقف روكذملا تاذ يف ركفتلا ىلإ ركذلا ىنعم

 لغتشي نأ هل يغبني ال :لاقف ؟ركذلا يناعمب لغتشي نأ ركاذلل له : صاوخلا

 لقعي ال اًدبعت هنوك هجو ىلع ركذلاب لاغتشالا بجاولا امنإو «ركذلا يناعمب

 )١( :ص حالفلا حاتفم ١١-1١.

 :ص قحلا ىلإ ةلحر (؟) 887.

  6:ص ةيسدقلا تاحفنتلا 45.



 ا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ."'"(معن :لاقف ءروكذملا ةبقارم ركاذلا ىلع بجاولا اذإف :هل تلقف «هانعم

 ةدابع ىلإ ركذلا ةدابع نم لقتنا رسلا ركذ ىلإ لصو اذإ ركاذلا نإ لب :تلق

 نبا لاق .«ماوعلا لامعأ نم وه يذلا ناسللا ركذ عطقناو «ةرظنلاو ةركفلا

 .''”( ةرظنلا وأ ةركفلا ةدابعب ديرملا ققحتي ماقملا اذه يفو » : ةبيجع

 ءطقف ناسللا ركذ الوأ معطتف ءاًئيشف اًنيش ىبرت حورلا ١ : ةبيجع نبا لاقو
 مث «ةركفلا وهو حورلا ركذ مث ءطقف بلقلا ركذ مث «ناسللا عم بلقلا ركذ مث

 .""(ءيش لك نم برشتو ؛ءيش لك لكأت مث «ةرظنلا وهو رسلا ركذ
 : ةبيجع نبا لاق :اًمعضو ةلاطب دعي ةلاحلا هذه يف ركذلا نإ لب :تلق

 ةصاخ ركذو «نانجلاب :ةصاخلا ركذو «ناسللاب :ةماعلا ركذ :ركذلا ماسقأ»

 ءءيش لك دنع هللا ركذيف ءنايعلاو دوهشلا وهو ءرسلاو حورلاب :ةصاخلا

 لحم يف توهبملاك ىقبيو .ناسللا سرخي انهو ؛هيف هللا فرعي ءيش لك ىلعو
 .'* 7( ةلاطبو افعض ماقملا اذه يف ناسللا ركذ دعيو ءنايعلا

 : دوجولا ةدحو ىلإ ركاذلا لوصو ةيفيك -*

 هل دب ال ةدحولا ىلإ لوصولاو ىلاعت هللا دوجو يف ءانفلل ركاذلا لصي ىتح

 نإ لصحي ءانفلا نإ» :هلوقب يواقردلا يبرعلا اهنيب ركذلا يف ةنيعم ةيفيك نم

 يبأ دنع اهيلع تفقو ؛(هللا) ةلالجلا مسا ركذ يف ةيفيكب ةدم برقأ يف هَّللا ءاش

 هَّللا) :انلوق دنع سمخلا مسالا فورح صخشن نأ :يهو ...يلذاشلا نسحلا

 اهنع تقهز ولو ءاهصيخشت ىلإ تعجر اهصيخشت نع تقهز امهمو (هللا هللا
 2 ةرم فلأو ليللاب ةرم فلأ اهيلإ تعجر راهنلاب ةرم فلأو «ليللاب ةرم فلأ

 .55” صاوغلا ررد ()

 1١١. :ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 5707 : ص ممهلا ظاقيإ 629)

 .45 :ص فوشتلا جارعم (14)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلقنلا

 هذه يواقردلا يبرعلا نيب | مث 2( ةميظع ة ةركف ةيفيكلا هذه يل تجتنأف .راهنلاب

 ٌريآْلاَو ُلَوَأْلا وهم : ىلاعت هللا لوقب رهش دعب ينتتأ ىتح :هلوقب ةميظعلا ةركفلا
 تلقف يه ينكرتت ملف ...اهلوق نع تضرعأف [*:ديدحلا ةروس] طابا ٌرَِلاَو
 : هلوق امأو «هتمهف دقف 6 طا ٌرهاظلاو َرِيآْلاَو ُلَوَأْلا وه#» : هناحبس هلوق امأ اهل

 ول :ذئئيح يل تلاقف «؛تانوكملا الإ اًرهاظ ىرن ال ذإ .همهفأ ملف «ٌرهظاَرإ»
 ملو اًنطاب كلذ ناكل هارت يذلا رهاظلا ريغ ه«ٌرهظلاَوإ# : ىلاعت هلوقب دارملا ناك

 الإ دوجوم ال نأب ذئنيح تققحتف 2.4 ٌرهظلاوإ :كل لوقأ انأو ءاّرهاظ نكي

 ."”(هايإ الإ ناوكألا ىف سيلو هللا

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع دوجولا ةدحو راكذأ -؛

 : (هللا الإ هلإ ال) ركذ :لوألا ركذلا

 لمش كل مظتني نأ ىلإ ركذلا كلذ مزل اف ١ :هب ركذلا نع هللا ءاطع نبا لاق

 .«دحاولا ريغ نيرادلا يف كبلق نيعب ىرت ال ىتحو .«دحاو قاطن يف ملاعلا

 ""(تاومألا ةالص تادوجوملا عيمج ىلع يلصتف

 :هلوقب ةبترملا هذه ىلإ ركاذلا لوصو ةمالع هّللا ءاطع نبا نيب مث

 ةنتف مهدمحو ءاّرجزو كل اًبيدأت مهمذ ىرتف «مذلاو دمحلا كدنع ىواستيو »

 ولو ةرصن سفنلل كيف ىقب ىتمو .كمذ وأ كدمحب مهتنسلأ ةكرح هرمأبف «كل

 ( ىوعد بحاص تنأف ةرذ لاقثم ةرفإ

 :(وه وه وه) وأ (هللا هللا ِهَّللا) ركذ : يناثلا ركذلا
 قرغتسا اذإف 2 )(هللا هللا ِهَّللا) ركذ :اًضيأ دوجولا ةدحو راكذأ نمو

 ) )1١:ص ةيدهلا روشب 550.

 ) )0:ص حالفلا حاتفم 17.

 :ص حالفلا حاتفم رف 1١.

 :ص حالفلا حاتفم :رظنا ؟(4) 37.



 هلق ةيئاسنإلا سفنلا ةييرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ىلإ كلملا ملاع نع يقرتلا ىلإ كلذ هب ىدأ اًدرفم (هللا) ةلالجلا مسا يف ركاذلا

 ىلع اًملعم ةبيجع نبا لاق «توربجلا ملاع ىلإ رمألا هب يهتني مث توكلملا ملاع

 ثالث هررك » :ةعباتتم تارم ثالث ةلالجلا مسال هتالص يف شيشم نبا راركت

 اهب ينعي ةرم لكف «توربجلاو توكلملاو كلملا :ةثالثلا ملاوعلا ددع ىلع

 ."'6 توربجلا ملاع يف ةثالثلاب ررقتي ىتح رخآ ملاع ىلإ ىقرتيو اًملاع

 ام راقحتسا » :لوصأ ةعبسب هَّللا ءهطع نبا دنع هركذ يف اًمقحتم نوكيو

 ءانفلاو ءاًدوهش ناوكألا طوقسو ءاّفشك هللا رماوأل ميظعتلاو ءاّلاح هَّللا ىوس

 ثودح مث ءاّرس سافنألا ةبقارمو ءاّبأد ِهّللاب ةمهلا قلعتو ءاّقارغتسا عمجلا يف

 :«هريغ ىري ال ثيحب .هدوهش ةقيقح يف هدوجو يف هرس قرتسي نأ ىنعمب .هلولا

 2 هأوس نم سحي االو

 .؟١ 57-1 :؛ ص شيشم نبأ ةالص حرش 000(

 ٠ ١5. : ص حالفلا حاتفم حض



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هلق

 .ةيلذاشلا راكذألا دقن :ثلاثلا ثحبملا

 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ركذلا ةلزنم :الوأ

 هناسلو هبلقب هللا ركذ ىلاعت هللا ىلإ دبعلا هب برقتي ام مظعأ نم

 حيبستو ليلهت نم ةنسلا هب تءاج ام بسح ءاّديقم وأ ناك اًقلطم هيلع ةبظاوملاو

 ىلاعت هللا اهضرتفا يتلا تادابعلا نمض لخاد ةدابعلاو ركذلاو «ءاعدو رافغتساو

 لاوقألا نم هاضريو هَّللا هبحي ام لكل عماج مسا يه» :ةدابعلاو «ةدابع ىلع

 عرشل ةقفاوم نوكت نأ ةدابعلا يف طرتشيو «''"« ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاو

 ني مهل أوُعَرَس وكس َرُهَل آ» : ىلاعت لاق «ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ةينبو ءَّللا

 لع َكَنَلَمَج ّمُث» :ىلاعت لاقو «1١52:ىروشلا ةروس] ذل هي ْنَمَأَي مل اَم ِنيِزل
 لاقو «[14:ةيئاجلا ةروس] «َنوُمَلْعَي ال َنِذَل اوه َعَِتَل اَلَو اَهَعَِيأَ رْمألا نم َةَميِرَش

 .[0 : ةنيبلا ةروس] «(هآفَتح نأ ُدل َنِصلْم هنأ ودمي الإ أكرمُأ امو : ىلاعت
 ريخو «ىلاعت هَّللا اهبحي يتلا تادابعلا هذه عاونأ مظعأ نم ءاعدلاو ركذلاو

 فلاخ ام لكو هِي يبنلا نع روثأم ءاعد نم وأ نآرق نم ناك ام ءاعدلاو ركذلا

 همازتلاب سانلا رمأي نأ هعضاول زوجي الو «هريغ ىلع هزيمت ةيصاخ هل سيلف كلذ
 .ةيدقعلا ذخاملا نم هتمالس ضرف ىلع اذه «.هيلع ةبظاوملاو

 :ركذلا لضف - ١

 ليلدو «نامياإلا ةمالع وهو «ندبلاو سفنلاو بلقلا ىلع ةليلج راثآ ركذلل

 تءاج دقو «تاريخلاو لئاضفلا لصأو قدصلا عبنم وهو «برقلاو بحلا
2 

 < ريك هَّشَأ ركولو# : ىلاعت هّللا لاق :هلهأ حدمو هلضف يف ةريثكلا صوصنلا لس حج

 لاقو «05١1؟ :ةرقبلا ةروس] 4 2500 : ىلاعت لاقو «1405 :توبكنعلا ةروس]



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ٍلاَصآَلاَو ٌوُدحْلاِب ٍلوقْلا نم ِرْهَجْلا َنوُدَو ٌةَميِخَو ارت كبيفت ىف َكّلَيَر ركْذأَو : ىلاعت
 اركح أ اوركذاو# : ىلاعت لاقو [706:فارعألا ةروس] 4 َنِْفَمْل نم نكت الو

 هل ِهَّللا لوسر نأ ةقفإ ةريره يبأ نعو 0[١٠:ةعمجلا ةروس] «ترخقت حلم

 ينركذ نإف «ينركذ اذإ هعم انأو « يب يدبع نظ دنع انأ : ىلاعت هللا لوقي ١ :لاق

 .''"( مهنم ريخ الم يف هتركذ ألم يف ينركذ نإو «يسفن يف هتركذ هسفن يف

 :ةيعرشلا راكذألا ىلع ةلثمأ -؟

 ؛ىلاعت هلل ةبوبحملا ةيعرشلا راكذألا نايب يف ةريثكلا ثيداحألا تءاج

 لبق نم مهعارتخاو سانلا داهتجال كلذ كرتي ملو ءاهرامثو اهرجأ ركذو
 يف اًدج ةريثك ثيداحألاو «هنايبب ِِلي دمحم هدبع ىلاعت هَّللا فلك لب «مهسفنأ

 نأ مكدحأ زجعيأ » :ِهْيِكَك ىبنلا لاق :لاق تلك صاقو ىبأ نب دعس ثيدح

 فلأ اهب هل هَّللا بتكيف «ةحيبست ةئام هللا حبسي :ةنسح فلأ موي لك بسكي

 ىبنلا لاق :لاق هياط ةريره ىبأ نعو «'"'( ةئيطخ فلأ اهب هنع طحيو «ةنسح

 وهو .دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هّللا الإ هلإ ال :لاق نم » : دلع

 هل تبتكو « باقر رشع لدع هل تناك «ةرم ةئام موي ىف «ريدق ءىش لك ىلع

 ." «هنم رثكأ لمع لجر الإ هب ءاج امم لضفأب دحأ تأي ملو «يسمي ىتح

 ةئام موي يف هدمحبو هَّللا ناحبس لاق نم » :ِةِكَم يبنلا لاق لاق اًضيأ هنعو

 لاق :لاق اًضيأ هنعو «'”” رحبلا دبز لثم تناك نإو هاياطخ تطح ةرم

 )١( :ح ملسمو 29/100 :ح يراخبلا هجرخأ 7770.

 :ح ملسم هجرخأ (؟) 5598.

 .725931:مح ملسمو 27797 :ح يراخبلا هجرخأ (0)

 159١. :ح ملسمو 25100 :ح يراخبلا هجرخأ (14)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا لفعل

 ىلإ ناتبيبح «نازيملا يف ناتليقث «ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك » :ِةْيَو يبنلا

 ."'"6 ميظعلا هَّللا ناحبس (هدمحبو هللا ناحبس : نمحرلا

 :ركذلا دئاوف -*

 .ةنسلا ءاملع اهنيبو ةحيحصلا صوصنلا اهب تءاج فئاظوو دتاوف ركذلل

 تلد يتلا ركذلا دئاوف نم اًريثك (بيصلا لباولا) هباتك يف ميقلا نبا ركذ دقو

 :هلوق كلذ نمو «صوصنلا اهيلع

 : ةدئاف ةئام نم رثكأ ركذلا يفو »

 نمحرلا يضري هنأ :ةيناثلاو ءهرسكيو هعمقيو ناطيشلا درطي هنأ : اهادحإ

 بلقلل بلجي هنأ :ةعبارلاو «.بلقلا نع مغلاو مهلا ليزي هنأ :ةثلاثلاو ءِني

 هنأ :ةسداسلاو «ندبلاو بلقلا يوقي هنأ :ةسماخلاو ءطسبلاو رورسلاو حرفلا

 ركاذلا وسكي هنأ :ةنماثلاو «قزرلا لجي هنأ :ةعباسلاو «ءللقلاو هجولا روني

 حور يه يتلا ةبحملا هثروي هنأ :ةعساتلاو «ةرضنلاو ةوالحلاو ةباهملا

 «ناسحإلا باب يف هلخدي ىتح ةبقارملا هثروي هنأ :ةرشاعلاو ؛مالسإلا

 ال امك «ناسحإلا ماقم ىلإ ركذلا نع لفاغلل ليبس الو «هاري هنأك هللا دبعيف

 ."' "6 تيبلا ىلإ لوصولا ىلإ دعاقلل ليبس
 :ركذلا موهفم مومع - 4

 ةنسلا لهأ دنع رمألا كلذكو ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ركذلا مومع نايب قبس

 .ءاعدلاو «حيبستلاو «نآرقلا ةءارقو ةالصلا :لمشي ركذلاف «ةعامجلاو

 ِةِكَي يبنلا ىلع ةالصلاو «رافغتسالا لمشي كلذكو ."”ةعاطلاو ءركشلاو

 ءاهيلع هتمأ لدو .هسفن اهب ِدِكك يبنلا مزلأ يتلا ةيوبنلا راكذألاو ةيعدألاو

 .15914 :ح ملسمو «5505 :ح يراخبلا هجرخأ )١(

 .5-١55:ص بيصلا لباولا (؟)

 .1/"١١15:ةغللا بيذهت :رظنا (*)



 هلق ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ركذ قلطأ اذإو » :يدعسلا لاق «ةيعرشلا ملعلا سلاجم ركذلا لمشي كلذكو

 لمع وأ ءبلق لمع وأ «ركف وأ «ةديقع نم هّللا ىلإ دبعلا برقي ام لمش هللا

 هللا ركذ هلكف «كلذ وحنو «هميلعتو عفان ملع ملعت وأ ءهّللا ىلع ءانث وأ «يندب
 .21)( ىلاعت

 اهيف اوعدتبا رومأ ركذلا موهفم ىلع اوداز دقف ةيلذاشلا مهنمو ةيفوصلا امأ

 ريمضلا وأ ءدرجملا مسالا ركذ بابحتسا كلذ نمو «نيملسملا مومع اوفلاخو

 ةقيرط لكو «ةيفوصلا تارضحلا هيلع موقت يذلا وهو «هنايب قبس امك .درفملا

 ."'”هقيبطت ةقيرطو ركذلا ظافلأ رايتخا ىف ةصاخ ةغيص اهل ةيفوصلا قرطلا نم

 :ةيلذاشلا راكذألا دقن :اًمناث

 ملاعلا يف ةعدتبملا ةيفوصلا تاولصلاو ةيعدألاو راكذألا ترشتتنا

 قرطلا عابتأ تاذلابو ةمألا هذه دارفأ نم ريثك لغتشاو ءاريبك اًراشتنا يمالسإلا

 ةديدعلا نينسلا كلذ يف اوضمأو ءاّراهنو اليل اهتوالتو اهديدرت يف ةيفوصلا
 باتك ةوالت اوكرتو «لقأ وأ رثكأ رخآلا ركذلاو ةرم فلأ ركذلا اذه نيرركم

 بللي هلوسر ةنسو هباتك يف عرش امب هركذو «ىلاعت هّللا
 .تاولصلاو ةيعدألاو بازحألا عضو يف ةيفوصلا قرطلا خويش سفانتو

 نكي ملو ءاهديدرتب مهعابتأ اومزلأو «غيصلاو روجألاو بادآلا اهل اوقلتخاو

 ,رفكلاو كرشلا ىلع اهلامتشا ىلإ هادعت لب عادتبالا درجم ىلع اًرصتقم ررضلا

 ًءايحأ تاوذلاب لسوتلاك «ةعدتبملا تالسوتلا ىلع اهلامتشا اهيف ام لقأو

 .ءافخلاو ضومغلا ىلع تلمتشا كلذكو ءاثاومأو

 تثدحأو اهب تثبعف ةميظعلا ركذلا ةدابع ةيلذاشلا ةقيرطلا تلغتسا دقو

 ) 4»1١:ص ةرهازلا ةرينلا قئادحلاو ةرضانلا ضايرلا 56 ١5.

 :ص ةئسلاو باتكلا ءوض ىف ةيفوصلا دئاقع :رظنا (؟) 459.
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 ةروثأملا راكذألاب تثبع امك «ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام اًظافلأ ركذلا مساب
 عونو «صاوخلل عونو ؛ماوعلل عون :عاونأ ةثالث ىلإ مسقنت اهنأ تمعزف هه

 ,ماوعلا راكذأ ةعيرشلا صوصن اهب تءاج يتلا راكذألا اومسف «ةصاخلا ةصاخل

 هآ ه1) وأ (وه وه وه) وأ (هللا هللا هَّللا) ركذ مهلف ةصاخلا ةصاخو ةصاخلا امأو
 اورجهي نأ ىلإ نولصي ةصاخلا ةصاخ نإ لب ءددحم ددعو «ةصاخ ةيفيكب (هأ

 .؟طقف ةركفلا وهو بلقلا ركذب اوفتكيو ناسللا ركذ

 لوسرلل عابتأ ةيفوصلا نأ نظي نم ئطخي » : قلاخلا دبع نمحرلا دبع لاق
 راكذأي ىلاعتو هناحبس هَّللا ركذن نأ ِكي انل عرش ثيح ءركذلا يف هيده يف كَ

 اذكو اذك لاق نم نأ انربخأ امدنع ٍةِْكَي يبنلاو «ةمولعم تاقوأ يف ةصوصخم

 هللا هردقي يبيغ رمأ رجألا نأل «يحولاب ملكتي امنإ ءرجألا نم اذكو اذك هلف

 اًعرشم هسفن نم بصني نأ مهنم لك دارأ ةيفوصلا خياشم نكلو «هملعيو

 وه راكذألا باب ناكو «نولهاجلا عابتألا هدبعي اًهلإو «نيديرملا نم ةعومجمل

 عابتأل مهنم لك عضوف نيديرملاو عابتألل عيرشتلل ءالؤه هنم لخد يذلا بابلا

 نأ مهنم دحاو لكل ناكو ةصوصخم اًراكذأو «ركذلاب اًصاخ اًجهنم هتقيرط

 هيلإ نيديرملا بذج لواحي نأو «سيدقتلا نم ةلاه صاخلا هركذ ىلع يفضي
 لوسرلا نم هذخأ دق صاخلا هركذ نأ معز نم مهنمف «لئاسولاو قرطلا ىتشب

 رضخلا نأ معز نم مهنمو «ةظقي لوسرلا نم هذخأ هنأ ىعدا نم مهنمو ءامانم

 «تيم ةقيرط خيش ىلإ هركذ بسنف لزانت نم مهنمو ء«ركذلاب هل ىحوأ يذلا
 «نآرقلا تايآ نم ركذلا اذه مهل عمج هنأ هعابتأ ربخأف كلذ نع لزانت نم مهنمو

 نم اذكو اذك هل لصح هلعف نم نأو برجم هنأو «هتافيلأتو لوسرلا ثيداحأو

 اذك هل لصحف نالف هلعفو ءاذكو اذك هل لصحف نالف هلعف دقف «ريخلا
 ."0(اذكو

 ) )1١:ص يفوصلا ركفلا ”78.



 :يلذاشلا ركذلا لاطبإ

 :هردصم ثيح نم ىلذاشلا ركذلا لاطبإ :اًلوأ

 نم يقلتلا قيرط نع راكذألا ةفرعم اوقلت مهنأ -قبس امك- ةيلذاشلا تمعز

 ءازجلا ثيح نم اهتفرعم يف ايلعلا ةجردلا اوغلب مهنأو كي لوسرو ىلاعت هللا

 هذه ىلإ رظن نم نإف «ىلاعت هَّللا ىلع لوقتو بذك اذه لكو «تقولاو ةفصلاو

 بيكرتلا ةكاكر :اهيف دجو هِي ىبنلل ةبوسنملا ةعرتخملا ةيعدآلاو راكذألا

 يف ءادتعالاو «هيلع لوقتلاو «ىلاعت للاب ميظعلا لهجلاو «حيصفلا يبرعلا

 .مهريغو نيطايشلا ءامسأ نم ةمهبملا ءامسآلا ركذو «ءاعدلا

 روجألا بيترتو راكذألا عادتبا يف ةيفوصلا خويش دنع ةأرجلا هذه ةلعو

 هاجلا يف مهلالغتساو مهل عابتألا بولق بلجل وه امنإ اهل ددعلاو تاقوألاو

 : هلوق يف ةيفوصلا عدب نع هثيدح دنع يبطاشلا ةقيقحلا هذه نيب دقو .«ةمدخلاو

 ضعبب مهصبرت نم ةيفوصلا ةقيرط ىلإ يمتني نمم ةلمج لمع هب ىرج ام
 تادابعلا نم اعون نوعضيف ءاهيف عرشلا هتقو ام ريغ ةصوصخم اتاقوأ تادابعلا

 نمز يف رخآ اعونو ,؛فيصلا نمز يف رخآ اعونو «عيبرلا نمز يف ةعورشملا
 ريغ دصاقم ىلع اهوعضو امبرو ...ءاتشلا نمز يف رخآ اعونو .«فيرخلا

 «لاملا نم ايندلا اهب اوبلجتسيل ,تاوعدلاو راكذألاب فيرصتلا لهأك «ةيعرش

 وأ ءاوضرمي وأ ءاوءاش نإ اهب اولتقيل لب «ةلزنملا ةعفرو ,.ةوظحلاو ءهاجلاو

 دعبل «ضعب نم دشأ اهضعب «تاثدحم عدب اهلك هذهف ,مهضارغأ قفو اوفرصتي
 2 ةعوضوملا ةيمالساإلا ةعيرشلا دصاقم نع ضارغألا هذه

 نم لوألا لصفلا يف مهنع ةلثمألا ركذو «هلاطبإو هلك كلذ ثحب قبس دقو

 : ثحابم يف نيبتو «(ةيلذاشلا دنع يقلتلا رداصم ) نع مالكلا دنع «يناثلا بابلا

 ,795-17946 ١/ : ماصتعالا لل
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 نم وأ ءتكا رضخلا نم وأ هِي يبنلا نم وأ «ىلاعت هللا نم مهيقلت ىوعد
 دق كي يبنلا نأو «ىلاعت هللا نم لزني ٍكَي ِهَّللا لوسر دعب يحو ال هنأ .فشكلا

 ىلإ ةجاحب تسيل ةمآلاف .ةمألا حصنو «ةنامألا ىدأو «ةلماك هبر ةلاسر غلب

 لزُّنأ امم اًئيش متكي مل ِةِكَي يبنلاو «صقن هيف سيل هنأل ءاهنيد رومأ اهل لمكي نم

 هقوحلو هتلاسر مامتإ دعب اًديدج اًئيش ملعي نأ ىلإ ةجاحب لَك يبنلا سيلو «هيلع
 دقو «ةيافكلا هيفو ...تالماعمو راكذأو ٍتادابع نم هلك نيدلا غلب دقف «هبرب

 4ائيد ملنإلا كل ٌتيِضَرَو تمي يع ُتْنَمأَو كيد كَل ُتْلَمكَأ مولا : ىلاعت لاق
 : ةليدج راكذأ ىلإ ةجاح كانه سيلف 17 :ةدئاملا ةروس]

 آم ْعِلِب ٌلوسرلا ابماكيع : ىلاعت هلوق كلذ نمو : كلذ ىلع صوصنلا تلد دقو

 6-2 سا

 : لاقو «[537:ةدئاملا ةروس] (ٌمئلاَسَر َتْنَلِب اق ٌلمْفَت ل نإ كيو نم كليلإ َلِزنأ

 :ررسا 4أمو مكشلا كل كيضو ني لع كنتأو حمد كك كلا منا
 لزنأ امم اعيش مك دمحم نأ كئادح نم ٠ : لت ةشئاع تلاقو ؛1:ةدئاملا

 ٌلَمْعَت َرَل نإَو َكْيَر ني كلِ أ امي لوا امي لوقي ِهّللاو ءبذك دقف هيلع

 هللا لوسر نأ اوملعا  :مزح نبا لاقو «'' !« [30:ةدئاملا ةررس] لاسر َتْنَلَب ان

 وأ ةجوز نم هب سانلا صخأ علطا الو ءاهقوف امف ةملك ةعيرشلا نم متكي مل هلي

 رمحألا نع همتك ةعيرشلا نم ءيش ىلع بحاص وأ مع نبا وأ مع وأ ةنبا
 ىعد ام ريغ «نطاب الو ءزمر الو ءرس للا هدنع ناك الو «منغلا ةاعرو دوسألاو

 ءرفاك وهف اذه لاق نمو ءرمأ امك غلب امل ائيش مهمتك ولو «هيلإ مهلك سانلا

 هيلع ىضم امع اجوعت الو .هليلد حضو الو «هليبس نيبي مل لوق لكو مكايإف
 200« نفح هباحصأو قلي مكيب

 راكذألا نأو هِي يبنلا توم دعب عطقنا يحولا نأ ررقت اذإف :تلق

 .5١1/؟:لصفلا (؟)



 ةلدكلا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بايلا

 هتايح يف ِقك يبنلا اهنيب يتلا يه ةبوثملاو رجألا اهيلع بترتي يتلا ةحودمملا
 وعدي نأ نيب قرفف دلك يبنلا نع تأي مل ءاعدو ركذ لك ةمرح ينعي ال اذه نإف

 هب مزتلي الو هْوْقلَي يبنلا نع دري ملو حيحص هانعم ءاعدب هبر ركذي وأ ملسملا

 ءاعدو اًركذ نيعي نأ نيبو ءروجألاو لئاضفلا هيف قوسي الو .هعابتأ هب رمأي الو

 هيف قوسيو «ةككا رضخلا وأ للك يبنلا نع وأ ىلاعت هَّللا نع هاقلت هنأ معزي

 نإف «هب هعابتأ مزليو ءاّئيعم اًددعو «ةصاخ ةغيص هل لعجيو «روجألاو لئاضفلا
 اهلصأ تادابعلاو «ةعورشم ةدابع ىلإ بلقنا ةفصلا هذهب ءاعدلاو ركذلا اذه

 «تادابعلا لضفأ نم تاوعدلاو راكذألا نأ بيرال » : ةيميت نبا لاق :فيقوتلا

 ةيعدألاف «عادتبالاو ىوهلا ىلع ال «عابتالاو فيقوتلا ىلع اهانبم تادابعلاو

 اهكلاسو «ءاعدلاو ركذلا نم يرحتملا هارحتي ام لضفأ يه «ةيوبنلا راكذألاو

 .ةمالسو نامأ ليبس ىلع

 امو «ناسنإ هب طيحي الو «ناسل هنع ربعي ال لصحت يتلا جئاتنلاو دئاوفلاو

 كرش هيف نوكي دقو ءاهوركم نوكي دقو ءامرحم نوكي دق راكذألا نم اهاوس

 .اهليصفت لوطي ةلمج يهو «سانلا رثكأ هيلإ يدتهي ال امم

 اهلعجيو نونسملا ريغ ةيعدألاو راكذألا نم اعون سانلل نسي نأ دحأل سيلو

 اذه لب «سمخلا تاولصلا ىلع نوبظاوي امك اهيلع سانلا بظاوي ةبتار ةدابع

 هلعجي نأ ريغ نم انايحأ ءرملا هب وعدي ام فالخب «هب هَّللا نذأي مل نيد عادتبا

 «هميرحتب مزجلا زجي مل امرحم ينعم نمضتي هنأ ملعي مل اذإ !ذهف «ةنس سانلل

 دنع ناسناإلا نأ امك اذهو «هب رعشي ال ناسنالاو «كلذ هيف نوكي دق نكل

 ذاختا امأو «بيرق هلاثمأو اذهف «تقولا كلذ هيلع حتفت ةيعدأب وعدي ةرورضلا

 يف اذه عمو «هنع ىهني امم اذهف «يعرش ريغ ركذ نانتساو «يعرش ريغ درو

 دصاقملا ةياهنو «ةحيحصلا بلاطملا ةياغ ةيعرشلا راكذألاو ةيعرشلا ةيعدألا

 وأ لهاج الإ ةعدتبملا ةثدحملا راكذألا نم اهريغ ىلإ اهنع لدعي الو «ةيلعلا



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا ةليفلا

 0 لعتثم وأ طرفم

 ةيعدألا ضعبل ةيفوصلا عارتخا ىلع هدر ضرعم يف- يبطاشلا لاقو

 تايفيكلا ينعأ ءصقني الو اهيف دازي ال ةدابع اًضيأ ءاعدلا ) : -راكذألاو

 ةيعدألا كلذكو «مدقت اميف اهلثم دهعي مل يتلا ةفلكتملا تائيهلاو «ةلمعتسملا

 لَك يبنلا لمعتسم الو ءهرخأتم الو نامزلا مدقتم يف اهقاسم دجت ال يتلا

 ."70 صاوخلا نم ريثكو ماوعلل مدق ةلزم عضوملا اذهو ...حلاصلا فلسلاو

 :هانعم ثيح نم يلذاشلا ركذلا لاطبإ : اًيناث

 ولو «ةنسلاو باتكلل ةفلاخم ةلطاب يناعم ىلع ةيلذاشلا راكذألا تلمتشا

 الإ لدت ال يتلا تافلاخملا نم ةريثك ةعومجم تجرخل ةيلذاشلا راكذألا انعبتت

 نمف «سانلا نيب ةعفرلاو ةناكملا نع هثحبو «فلسلا ةديقعي اهعضاو لهج ىلع

 :ةيدقعلا تافلاخملا كلت

 تاقوأ يف «ركذلا رادقمو ءرجألا ديدحت ىلع ةيلذاشلا راكذألا لامتشا - ١

 : يعرش ليلد ريغ نم ةددحم

 اونيعو «ةيعدألاو راكذألا عاونأ قالتخا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش أرجت

 اهديدرتب مهعابتأ اومزلأو ءابدأو ءاتقوو ءاّددعو ءاّرجأ :ءاعدو ركذ لكل

 لمحمب كلذ اوقلتف مهعابتأ ءاجو «تافلؤملا كلذ يف اوفلأو ءاهب دبعتلاو

 لكَ يبنلا نع ةتباثلا ةيعدألاو راكذألا كلذ ببسب ترجهو «مزجلاو قيدصتلا

 هنإ ) : (ربلا بزح) ةءارق لضف يف يلذاشلا لاق : يلي ام كلذ يف مهمعازم نمو

 نم » :اًضيأ لاقو «*' "6 تذخأ ام دادغبب ئرق ولو «هيف أرقي يذلا ميلقالل نامأ

 060٠١-01١١. /؟؟ : ىواتفلا عومجم (1)

 .457/؟:تاقفاوملا ()

 .5 :ص ربلا بزح ىلع يديبزلا ينيسحلا ىضترم حرش 2(



 لدن ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 هيلعو ءانل ام هلف اذه انبزح أرق نم ١ :اًضيأ لاقو «'''« يباحصأ نم وهف هظفح

 لضف يف اًضيأ لاقو "7 ِيكَ هللا لوسر يدج ةعافش يف اًلخاد ناكو ءانيلع ام

 مظعألا هللا مسا هيف نإف هب ظفتحا :ِلَك لوسر يل لاق ١ :(رحبلا بزح) هبزح

 اهذخأ ام دادغب لهأ دنع ناك ولو .نامأ هيف ناكو الإ ناكم يف ٌئرق امو
 ."”( رتتلا

 : اًدج ةريثكف دئاوفو اًروجأ اهل قلتخا يتلا ةدرفملا راكذألاو ةيعدألا امأو

 موي باذع نم كب ذوعأ : لقيلف بنذ هرضي ال نأ دارأ نم ١ :يلذاشلا لاق

 لاقو :'*”0... باسحلا ءوس نمو «باذعلا لجاع نم كب ذوعأو «كدابع ثعبت

 كيلع ىقبي الو برك الو مه كقحلي الو بلق كل أدصي الأ تدرأ اذإ» : اًضيأ

 لاقو 2”... ميظعلا هّللا ناحبس «هدمحبو هَّللا ناحبس :لوق نم رثكأف بنذ

 نإو قباس كقبسي الو «هلك ريخلا قحلتو ءهلك رشلا بلغت نأ تدرأ اذإ » :اًضيأ

 .''"6... هلك ريخلا كلأسأ ءهلك رمألا هل نم اي :لقف لمع ام لمع

 راكذأ نع اًباب («رارسألا ةرد) هباتك يف دقع غابصلا نبا نأ يفكيو

 :كلذ نمو ءاذكو اذك يف يلذاشلا راكذأ يف الوصف هتحت ركذو ؛ ””يلذاشلا

 .قباسلا عجرملا (1)

 .قباسلا عجرملا (؟)

 .84 :ص رارسألاةرد (90)

 8"١. :ص رارسألاةرد (4)

 8*١18. :ص رارسألاةرد (0)

 ١78. :ص رارسألاةرد (5)

 لاقف «ةدئاف ركذ لك لبق ركذو يلذاشلا راكذأ نم ةعومجم يلذاشلا دايع نبا ركذ كلذكو 260

 اي :هلوق نم هباحصأل هملعي ناك ام مدقف ةعسلا ىلإ قيضلا نم جورخلا تدرأ اذإ :الثم
 ١75- :ص ةيلعلا رخافملا :رظنا .كلذل ةلثمأ ةعبس دايع نبا ركذو 4... ميلع اي عساو

8 . 
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 ىلع الو ءانقلخ ىلع اندهشت مل كنإ مهللا :ناذألا دنع هراكذأ نمو ١ :هلوق

 عيمسلا هللا الإ هلإ ال :ةالصلا يف هراكذأ نمو ١ :هلوقو 270... انسفنأ قلخ

 اي عساو اي :ةعسلاو جرفلل راكذأ نمو ١ :هلوقو .''”2... بيجملا بيرقلا

 ."70... ميلع

 ناونعب الصف (لوصولا لوصأ) هباتك يف ميهاربإ يكز دمحم دقعو

 مهراكذأ يف انخايشأ لوق نإ» :لاقف ء(اذك ردقو ءاذك ددع مهلوق ةيعورشم)

 كلذ يف مهعيدبت نأو «ةتباثلا ةنسلا نم وه امنإ هوحن وأ ءاذك ردق وأ ءاذك ددع

 اذهف ةداسلا نع نيعم ردقب ركذلا ددع ديدحت ةلأسم امأ «ةعينشلا ا

 7( تايناحورلاو براجتلا ىلإ عج

 نمل لصاحلا باوثلا ىوعد نإف :ةلطاب ىوعد مهتيعدأ نم قيسامو : تلق

 ال ذإ كي هلوسر ىلع بذكلاو ءْنْيي هللا ىلع ءارتفالا نم داروألا هذه أرق

 اهرجأ ةفرعمو ءاعدلاو ركذلا نأ اًييرق قبسو «ىلاعت هللا الإ اهباوث ريداقم فرعي

 ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلاب الإ فرعت ال يتلا تادابعلا نم اهرادقمو

 هيف نودنتسي اًدحاو اليلد اوركذي مل مهنأ مهلوق نالطب يف يفكيو .ةحيحصلا
 .مهبيذاكأ ىلع

 : اهل ىنعم ال ةضماغ تارابع ىلع اهلامتشا -"

 كلذ نمو ءاهل ىنعم ال ءامسأو فورحب ةيلذاشلا ةيعدألاو بازحألا تزيمت

 ...صيهك «نيمآ «ءاه ءمدأ «فاق «نوحأ » :دمحلا بزح ىف يلذاشلا لوف

 )١( :ص رارسألاةرد ٠١١.

 :ص رارسألاةرد (؟) ؟٠١.

 ) )0:ص رارسألاةرد ؟٠١.

 ) )4.ل" :ص لوصولا لوصأ



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

00010 
 ١ قسع مح سط

 "'( كرس نم نارس ميج فاق ١ :اًضيأ هلوقو

 (قسع مح صعيهك صعيهك صعيهك » :رحبلا بزح يف اًضيأ لوقو

 وهو ءءيش لك لجأ ءرداقلا زيزعلا نميهملا مساب » :يسرملا ةيعدأ نمو

0 

 ف
3 

 ( ينرصنا ص ن جق ء« يرصان

 فورحو ةمهبم ظافلأب ركذلا ىلع ةيفوصلا قرطلا صرح ةلعو :تلق

 هللا دنع اههاجو فورحلا قحب ءاعدلاو لسوتلا ةحصب مهداقتعا وه ةعطقم

 ةديقعل فلاخم كرش اذه لكو «'"”اهيف ةعدوملا ةينطابلا اهرارسأو «ىلاعت

 .نيملسملا

 .ءاعدلا يف دعت اهيف تارابع ىلع اهلامتشا -'"

 نسحت الأ مركلا نم سيلو ١ :ربلا بزح يف يلذاشلا لوق كلذ ةلثمأ نمو

 نم ىلإ نسحت نأ مركلا نم لب «ينغلا لاضفملا تنأو «كيلإ نسحأ نمل الإ
 ءانيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحن نأ انترمأ دقو فيك «يلعلا ميحرلا تنأو كيلإ ءاسأ

 ."0(انم كلذب ىلوأ تنأف

 مركلا نم سيلو  :هلوق يف هللا ىلع لواطت حيبقلا ءاعدلا اذه يفو : تلق

 ءاسأ نم ىلإ نسحت نأ مركلا نم لب !؟كيلإ نسحأ نمل الإ نسحت ال نأ

 ىلعو «نسحي فيكو «لضفتي فيك هناحبس هّللا ملعي اذه يف هنأكو ؛« كيلإ
 هوفعو همرك يف هَّللا ةنس ىلع ةيراج تسيل نيئيسملل هللا ةبوقع نوكت لوقلا اذه

 .50ا/ : ص ننملا فئاطل و 4١٠« :ص رارسألاةرد )4١(

 ١"5. :ص ننملا فئاطل (2؟)

 .86 :ص رارسألاةرد (9)

 .554 :ص ننملا فئاطل )5( 

 .445 :ص ةنسلاو باتكلا ءوض يف ةيفوصلا دئاقع :رظنا (5)

 .م١ : ص رارسألا ةرد 050



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ليحل

 الإ هتمحر عضي ال ىلاعتو هناحبس هللا نأل «غلاب أطخ اذهو ءهملحو هحفصو

 : ىلاعت لاق امك «ةرفغملاو حفصلل لهأ وه نمع الإ وفعي الو ءاهقحتسي نميف

 :ذ لاو اركز تفؤتو قلب دول اهكضلتق و لك تسر تخت
 هدب فا مال ةروس] «#َنوُنِمْوَي انِئياَِب

 نمحرلا دبع ديز وبأ لقن دقف ءاضيأ هعابتأ هيلع اهركنأ ةركنملا ةظفللا هذهو

 ىلع ةظفللا هذه ركنأ نميف اًصوصن يلذاشلل ربلا بزح ىلع هحرش يف يسافلا
 إل :ىلامت هلق ؛ ةفلاخملا مهوتو لاكشإ ين :مهيفس لوق لقت يلذاشلا

 يبأ لوق لقنو «14 17 :ءارسإلا ةروس] اهلك أس و كيش مشن تاس ٌرينَسَحَأ

 ةيآلل ءاسأو نسحأ :هلوق نم (كيلإ) طقسي نأ يغبني ١ :دابع نب هللا دبع

 ام ةيالولا رون نم ىري هنأل «خيشلا ظفل لدبي نأ دحأ ردقي ال هنأ ريغ «ةميركلا
 ( هريغ هاري ال 20

 : كرشلاو رفكلا ىلع اهلامتشا - 4

 مهعوقو ةعدتبملا ةيفوصلا ةيعدألاو راكذألا ىلع ةبترتملا راثآلا رطخأ نم

 ريغ ءاعدو ةيهولألا ديحوت يف كرشلا كلذ نمو ءديحوتلا ماسقأ يف كرشلا يف

 : كلذب دبعتلاو .«ىلاعت هللا

 تيملا نم ددملا بلطو » :تيملا ءاعد اًريجم ميهاربإ يكز دمحم لاق

 .هجئاوح ءاضق يف ىلاعت هيلإ هب عافشتسالاو هللا ىلإ هب لسوتلا بلط :هانعم

 ىنعمب ددملا بلط لمتحي دقو ...هللا دنع هماقم ةكرب سامتلاو .حئاوجلا عفدو

 ال ةيفوصلا »: اًضيأ لاقو . نجت دولا ملاع يف حورلا نم ءاعدلا بلط
 .[1 :ةنحتمملا ةروس] 4« روْبْقْلا يحأ ْنِم ُراَنْكْلا سيب انك 8 :ىتوملا نم نوسأيي 0

 )١( ص يفوصلا ركفلا :رظنا : 5865.

  030ص ربلا بزح ىلع يسرافلا دمحم نب نمحرلا دبع حرش رظنا : .

 ص بابقلا اياضق يف عونمملاو عورشملا ةرفإ :5 ١.



 22 ةيئاسنإلا سفن ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابا
 هَّللا ىلإ حداكلا يناسنإلا رفسلا لحارم نم ةلحرم توملا نأ نوري مهو

 ذيملت - مئازعلا وبأ يضام جح املو ل7( ةيخزرب ةايح يح مهدنع تيملاف

 :لاق -رصمب يلذاشلا هخيشو ةكمب وهو - هوركم هل لصحو - يلذاشلا

 املف ...هيلإ تردابف يلإ ريشي ةودنلا باب دنع فقاو هب اذإو «خيشلاب تيدانف )

 .«كيلع لاحلا دتشا امل «يضام اي :يل لاق ...هتيتأو ةيرصملا رايدلا تلخد

 .""( هيف تنك امم كانصلخو «كيلإ انيتأو ءانب تيدانو
 مكح نايب (ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةيهولألا ديحوت) ثحبم يف قبس دقو

 جرخم رفكو كرش ىلاعت هللا ريغ ءاعد نأ نيبتو «ىلاعت هللا ريغل ءاعدلاب هجوتلا

 لاؤس نأ ملعا ١ :بجر نبا لاق «نيعتملا وه هدحو هللا ءاعد نأو «ةلملا نم

 لئاسلا نم لذلا راهظإ هيف لاؤسلا نأل «نيعتملا وه هقلخ نود كبه هللا

 اذه عفد ىلع لوئسملا ةردقب فارتعالا هيفو «راقتفالاو ةجاحلاو ةنكسملاو

 لذلا حلصي الو ءراضملا ءردو «عفانملا بلجو .«بولطملا لينو ءرضلا

 ."7( ةدايعلا ةقيقح هنأل هدحو هللا ىلإ الإ راقتفالاو

 ىلع مهراكذأ لامتشا تافصلاو ءامسألا ديحوت يف كرشلا نمو :تلق

 ضعب يف يلذاشلا لاق ءهب ةصاخلا ىلاعت هَّللا تافصب هبشتلاو قلختلا لضف

 .كملع يف تنك امك نيوكت ريغب نوكأ ىتح كتافصب ينققحف » :هراكذأ

 كتافصب ينع ينتمأو » :اًضيأ لاقو «*”0« ثودحلا فصو نع كتدارإب ينزيمو

 «كئامسأ تحت يئامسأ جردأو ١ :اًضيأ لاقو «'*'6 كئايفصأب تلعف امك

 قحلا خيشلا نأ تبثأ دقف 27١١/7 :فوصتلا ةملعم :رظناو 278:ص فوصتلا ةيدجبأ )١(

 .هنم بلطيو ىعدي نأ زوجيو «هتوم دعب فرصتي

 .1-58/:ص رارسألاةرد (؟)

 .ة مذ : ص مكحلاو مولعلا عماج هه

 . 58 :ص رارسألا ةرد 050

 ”١٠١7. :ص رارسألاةرد (0)



 « دقئو ضرع »م ةيلذاشلا لقا

 لزنتو ةمالسلا جرد .كلاعفأ تحت يلاعفأو .«كتافص تحت يتافصو

 ءامسألا ديحوت ثحبم يف هيلع درلاو هلك كلذ ليصفت ىضم دقو «''"« ةماركلا

 .يناثلا بابلا يف ةيلذاشلا دنع تافصلاو

 : و يبنلا يف ولغلا ىلع اهلامتشا م

 تعقوأ يتلا باوبألا عسوأ نم لَو يبنلا ىلع ةالصلاب ةقلعتملا راكذألا

 ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع تاولصلا هذهو «تايرفكلاو عدبلا يف ةيلذاشلا نم ريثك

 : كلذ نمف ءاهترثكل اهترصح بعصي ةريثك
 تقترا هيفو » : هِي يبنلا ىح يف ةيلذاشلا ةفيظولا يف شيشم نبا لاق

 هكردي ملف .موهفلا تلءاضت هلو «قئالخلا زجعأف «مدآ مولع تلزنتو «قئاقحلا

 هذه نم اًريثك توتحا يتلا صوصنلا عمجأ نمو 6*2 قحال الو قباس انم

 نم رثكي ناكو يلذاشلا يضاقلا حاتفلا دبع نع تلقن يتلا تاولصلا :عدبلا

 ثيح نم انزجع انإ مهللا ١ :"”يشوراهلا دمحم نب هَّللا دبعل يهو ءاهدادرت

 نم هيلع يلصن نأ انممه قباوسو ءانتدارإ ىهتنمو ءانماهفأ ةياغو ءانلوقع ةطاحإ

 .هرهظم كءامسأو «هقلخ كمالك تلعج دقو كلذ ىلع ردقن فيكو ءوه ثيح

 مهللا ...تاياغلا ةياغ تلعج هيلإو «تامولعملا تأدتبا هنم...هنم كنوك أشنمو

 هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا ...هتبثأ يذلا كيلع هقحب كلأسأ ينإ

 ءايبنألا هّللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا هللا دنع كب ثيغتست كالمألا

 )١( :ص رارسألاةرد ١١١.

 .9١:ص ةيلذاشلا ةقيرطلا داروأ ()

 ىلإ لقتنا «ءساف لهأ نم «هيقف يكلاملا ءيشوراهلا طايخلا دمحم نب هللا دبع :وه ()
 ءراتخملا يبنلا ىلع ةالصلا يف رارسألا زونك :هراثآ نم ءه1/5١١ ةنس اهب يفوتو «سنوت

 :رظنا .نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلا لضف يف نيمثلا ردلاو نيبملا حتفلاو

 ,18/5١1:نيفلؤملا مجعمو 2704: ص ةيكزلا رونلا ةرجشو 217٠١ /4 :مالعألا



 ةيناسنإلا سفنلا ةييرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 اي كيلع مالسلاو ةالصلا هللا نم هب تصصخ يذلا كددم نم َنوُدَمُم لسرلاو

 مهالوت ىتح ةداهشلاو بيغلا ملاع يف مهتيلاو يذلا تنأ ءايلوألا هَّللا لوسر

 هللا هلبق كب اًلسوتم كبابل ىتأ نم هّللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا هللا

 هللا هل رفغ كتابتع يف هبونذ لحر طح نم هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا

 ةالصلا ؛هّلا هنمأ اًقئاخ كمرح لخد نم هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا

 ...هّللا هزعأ كهاج لايذأب قلعو كبانجب ذال نم هللا لوسر اي كيلع مالسلاو

 انمسقأو كبانجب انرجتساو كيحب انلزن دق هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا
 تنأو ثايغلا تنأ هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا ءهَّللا ىلع كتايحب

 030( هّللا هدري ال يذلا هيجولا كهاجب انثغأف ذالملا

 : مهسيدقتو صاخشألا يف ولغلا ىلع اهلامتشا -5

 مهسيدقتو مهولغ ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيف تعقو يتلا ةيدقعلا ءاطخألا نم

 بزح يف يلذاشلا لوق :ركاذلا تاذ يف مهولغ نمف «ءايلوألل وأ ركاذلل

 اًملعو «لامك هءارو سيل الامكو «سيدقت هءارو سيل اًسيدقت كلأسنو » : حتفلا

 "'«رايخألا ىلع اهنامتكو ءرارسألاب ةطاحإلا كلأسنو «ملع هقوف سيل

 يلذاشلا لوق كلذ نمو «ءاعدلا يف مهب لسوتلا :ءايلوألا يف مهولغ نمو

 ديكو يداهلا يبنلا ةمرحب لب ءذاتسألا ةمرحب كلأسأ ١ :حتفلا بزح يف

 كنم اهرارسأ ةمرحبو «ةينامثلاو نيعبسلا ةمرحبو «ةعبرألاو نينثالا ةمرحبو
 اذن كلوسر دمحم ىلإ

 : بولقلا لامعأ يف تافلاخم ىلع اهلامتشا -

 بزح يف يلذاشلا لاق :فوخلاو ةبحملا موهفم نع مهلالض كلذ نمو

 ١. 1 737-14 : ص ىلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإو ةثيدحللا ةيلذاشلا ةسردملا 0030

 .11 :. ص رارسألا ةرد 62

 . 148 : ص رارسألا ةرد 0



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا ظ لقا

 ىلع الو ءىش نم ال اًفوخو .ءيش ىلع الو ءيشل ال ةبحم كلأسنو» : حتملا

)01( 
 ( ءيش

 :لامكلا نم ءايبنألل ام لاؤس ىلع اهلامتشا -6

 هللا لاؤس نم يلذاشلا نع ءاج ام ءايبنألا صقنتو تاذلا يف ولغلا روص نم
 رحب رحبلا اذه انل رخس » :ىيلذاشلا لاق :مهلامك يف ءايبنألا ةهباشم ىلاعت

 «ميهاربال رانلا ترخسو «ىسومل رحبلا ترخس امك هيف نمو «هيف امو ايندلا

 .ناميلسل نجلاو نيطايشلاو حايرلا ترخسو «دوادل ديدحلاو لابجلا ترخسو

 رخسو «ديدح لك يل رخسو «لبج لك يل رخسو «كل وه رحب لك يل رخسو

 . "6 سنالاو نجلا نم ناطيش لك يل رخسو «حير لك يل
 لأسن نأ انل زوجي ال هنإف ءاّميظع اًئيش يدعتلا نم ءاعدلا اذه يف نإف : تلق

 ناميلسل نيطايشلاو نجلا ريخستف «تازجعملا هذه نم هئايبنأل هللا هلعج ام
 : لاق هلك يبنلا نع ةيفإت ةريره يبأ نع ءاج كلذلو «ناميلس اًصاخ اًئيش ناك

 ءهنم هَّللا يننكمأف ةالصلا يلع عطقيل ةحرابلا يلع تلفت نجلا نم اتيرفع نإ ١

 هيلإ اورظنتو اوحبصت ىتح دجسملا يراوس نم ةيراس ىلإ هطبرأ نأ تدرأو

 نم رمل بني ال اكلم يل َبَمَو يل ٌريْغأ بر َلاَقل :ناميلس يخأ لوق تركذف «مكلك
 ,(0( [مه : ص ةروس] م باّموْلا َتنأ َكّنإ 220

 ديك هللا نإف !!هل اهرخسي نأ هبر يلذاشلا لأسي يذلا ميهاربإ ران امأو

 امل ضرعت نأ دعب كلذو «ةصاخ ةبسانم يف ميهاربإ ىلع اًمالسو اًدرب اهلعج

 ديدحلا ةنالإ كلذكو «كلذب الصأ هبر ميهاربإ لأسي ملو «ءالبلا نم هل ضرعت
 هملعو ديدحلا هل نالأ نأب هّللا هأفاكف هدي لمع نم لكأي هنأل ناك امنإ دوادل .

 .55 :ص رارسألاةرد )١(

 .16 : ص رارسألا ةرد 000

 .١06:ح ملسمو :2775١ ح يراخبلا هجرخأ ()



 قمنا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 لجر يتأي نأ امأ «هيف يتلا ةبسانملل هل الضف هَّللا نم اذه ناكف «عوردلا ةعنص

 يف ىدعت دق نوكي نأ كش الف ءايبنألا تازجعم عيمج هللا لأسيف يبنب سيل

 ."''ءاعدلا يف يدعتلا نع لكي يبنلا ىهن دقو «ءاعدلا

 كلذ نمو «ةمصعلا لاؤس هب اوصتخا اميف ءايبنألا ةهباشم بلط روص نمو
 لاقو «''”6ةمصعلا بيبالج كرون نم انسكاو» :ربلا بزح يف يلذاشلا لوق

 .«تاظحللاو .«سافنألا يف ةمصعلا كلأسأ» :رحبلا بزح هبزح يف

 .كوكشلاو «نونظلا نم «تارطخلاو «تاداراإلاو «تانكسلاو «تاكرحلاو

 دن ماهوألاو

 وهو الأ مالسلا مهيلع لسرلا هب صتخي ام هللا نم بلط ةيعدألا هذه يفو

 مهنإف ةمألا نم مهريغ امأ ءطقف لسرلل الإ نوكت ال ةمصعلا نإف «ةمصعلا

 .ءاعدلا يف دعت هيف هَّللا نم ةمصعلا هريغو يلذاشلا بلطف «نيموصعمب اوسيل

 : ايندلا يف هتملاكمو هللا ةيؤر لاؤس ىلع اهلامتشا -4

 هيفو 2(" ةملاكم اهبحصت ةدهاشم انل بهو ١ : ربلا بزح يف يلذاشلا لاق
 نايب قبسو «'””6 تاملكلا كنم مدآ ىقلت امك كنم يقلتلا انل بهو ٠ :لاق اًضيأ

 (ةيلذاشلا دنع تافصلاو ءامسألا ديحوت) ثحبم يف ةلأسملا هذه يف مهلوق

 .كلذ يف مهلوق لاطبإو

 ) )1١:ص يفوصلا ركفلا :رظنا /1588-541.

 .78 :ص رارسألاةرد (؟)

 رظناو 2558 : ص نئملا فئاطل و 4١« :ص رارسألا ةرد :رظناو .586 :صرارسألاةرد (0)

 : ص نيدمحألا ةمكاحم يف «نينيعلا ءالج :هباتك يف ءاعدلا اذه يف هيلع يسولألا راكنإ

/ 

 .78 :ص رارسألاةرد (4)

 .9 :ص رارسألاةرد (5)



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا ةلقلا

 :هب ىلاعت هَّللا صتخا يذلا بيغلا ةفرعم بلط ىلع اهلامتشا -©

 يذلا يلذاشلا ءاعدلاو ركذلا تالاجم عسوأ نم يدقعلا ذخأملا اذهو

 انتآو ١ :دمحلا بزح يف يلذاشلا لوق كلذ نمو «ةبسانم لك يف هيلع اوصرح

 كلوسر هب ىأر يذلا رونلا نم يل به مهللا » :اًضيأ هلوقو 2"( يندللا ملعلا

 نع كب اًينغ .هسفن فصوب ال هديس فصوب دبعلا نوكيل ءنوكيو ناك ام ِدكي
 .تارودقملا نم دارأ امع زجع هقحلي الو «تامولعملا نم ءيشل رظنلا ديدجت

 ")0 تاوذلا عاونأ عيمجب رسلا تاذب اًطيحمو

 ثحبم ىف ةيفشكلا مولعلاو يندللا ملعلا ىوعد نالطب نايب قبسو :تلق

 كي يبنلا ىلع بذك يلذاشلل قباسلا ءاعدلا اذه يفو ؛«(ةيلذاشلا دنع فشكلا)

 ام الإ هنم نكي مل امو نوكي امو ناك ام بيغلا نم ملعي نكي ملوي يبنلا نإف

 ام بلط دق ءاعدلا اذه يف يلذاشلا نأ قحلاو .. .هايإ ىلاعتو هناحبس هللا هملعأ

 هيف هكراشي ال ىلاعت للاب صاخ بيغلا ملعو «""لوسرلل ام سيلو ملع نم هل

 .قلخلا نم دحأ

 ١- رمضملا وأ درفملا مسالاب ىلاعت هَّللا ركذ ىلع اهلامتشا :

 مسالاب ىلاعت هللا ركذ لضف يف ةيلذاشلا ةقيرطلا صوصن ضرع قبس
 امك- لضفأ درفملا ركذلا ناك ولو ,ثحبملا اذه لوأ يف رمضملا وأ درفملا

 نم » :مهل لئاقلا وهو «هب هتمأ رمألو ءهب سانلا ىلوأ ِةْكَي يبنلا ناكل -نولوقي
 ناميإ ىلع لدي ال درفملا ركذلا مث «« ةنجلا لخد هّللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك

 دنع ناسللا ركذ عاونأ ةيميت نبا ركذ دقو «هفني ملو اًئيش تبثي مل وهف «رفك وأ
 ركذو «ءهّللا هللا :ةصاخلا ركذو هللا الإ هلإ ال :ةماعلا ركذ١ :لاقف ةيفوصلا

 ) )1١:ص رارسألاةرد 4١.

 ) )0.؟5807”: ص نئنملا فئاطل

 )©( :ص ىفوصلا ركفلا :رظنا 588.



 0 ةيناسنإلا سفنا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثا بابل
 :لاقف ةصاخلا ةصاخو ةصاخلا ركذ مكح نيب مث (وه ءوه :ةصاخلا ةصاخ

 لوقلا يف أطخو ءعرشلا يف ةعدب ارمضمو ءارهظم درفملا مسالاب ركذلاو»

 ."”(ارفك الو اناميإ ال امالك وه سيل درجملا مسالا نإف «ةغللاو

 الو «مات مالكب سيلف ارمضم وأ اًرهظم درفملا مسالا امأو ١ :اًضيأ لاقو

 كلذ ركذي ملو «يهن الو ءرمأ الو «رفك الو «ناميإ هب قلعتي الو «ةديفم ةلمج

 هسفنب بلقلا يطعي الو هِي هللا لوسر كلذ عرش الو «ةمألا فلس نم دحأ

 يفنب هيلع مكحي ال ءاّقلطم اًروصت هيطعي امنإو ءاّعفان الاح الو «ةديفم ةفرعم

 نكي مل الإو هسفنب ديفي ام هلاحو بلقلا ةفرعم نم هب نرتقي مل نإف «تابثإ الو

 ةدئافلا نوكت ام ال «هسفنب ديفي ام راكذألا نم عرشت امنإ ةعيرشلاو «ةدئاف هيف

 .هريغب ةلصاح

 نم عاونأو «داحلالا نم نونف يف ركذلا اذه ىلع بظاو نم ضعب عقو دقو

 هنأ نم خويشلا ضعب نع ركذي امو «عضوملا اذه ريغ يف طسب دق امك «داحتالا

 يف نإف ءاهبحاصب اهيف ىدتقي ال لاح تابثإلاو يفنلا نيب تومأ نأ فاخأ :لاق

 ىلع الإ تمي مل لاحلا هذه يف دبعلا تام ول ذإ «هب ءافخ ال ام طلغلا نم كلذ

 .تاينلاب لامعألا ذإ «هاونو هدصق ام

 برقأو «ةعدبلا يف لخدأو «ةنسلا نع دعبأ درفملا رمضملا مسالاب ركذلاو

 مل كلذ وحنو ءوه وه :وأ ءوه ايوه اي :لاق نم نإف «ناطيشلا لالضإ ىلإ

 ."'« لضي دقو يدتهي دق بلقلاو «هبلق هروصي ام ىلإ الإ اًدئاع ريمضلا نكي
 ديفم الو ءالصأ عورشم ريغ درفملا مسالاب ركذلا نإ) :ميقلا نبا لاقو

 الو ناميإ هب قلعتي الو «ميظعت الو حدم ىلع لدي الو ءالصأ مالك وهالو ءائيش

 5957/١٠١. : ىواتفلا عومجم ©

 595-9510 1١١/ :ىواتفلا عومجم (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 مّللا هَّللا :رفاكلا لاق ولف «ةلمج مالسإلا دقع يف ركاذلا هب لخدي الو «باوث

 ةلمج نم نوكي نأ نع الضف ءاملسم كلذب رصي مل هرخآ ىلإ هرمع لوأ نم
 مسالاب ركذلا لاق ىتح كلذ يف مهضعب غلابو «راكذألا لضفأ نوكي وأ «ركذلا

 مسالاب وه وه :هلوقب ركذلاف «رهاظلا مسالاب ركذلا نم لضفأ رمضملا

 سوهلا عاونأ نم اذه لكو ههّللا هللا مهلوقب ركذلا نم لضفأ رمضملا

 ."'76 تالالضلا نم عاونأ ىلإ اهلهأب ةيضفملا ةلطابلا تالايخلاو

 : هتروص ثيح نم يلذاشلا ركذلا لاطبإ : اًلاث

 «ةصاخ ةئيهب ءاعدلل مهعامتجا ةيلذاشلا ةقيرطلا اهتثدحأ يتلا عدبلا نم

 ةرضحلاو «عامسلاو .صقرلاو ,'"”دحاو يروهج توصبو «يعامج لكشبو

 ةصاخ تسيل ةعدبلا هذهو ءاهل طباض ال ىتلا روصلا نم كلذ ريغو ةيفوصلا

 ءركذلل ةصاخ سلاجم ةيفوصلا قرطلا نم ةقيرط لكل لب «ةيلذاشلا ةقيرطلاب

 ةبترملا راكذألا : يهو (تارضحلا) اهيف نوددريو ةقيرطلا خيش عابتأ اهيف عمتجي

 ءاياكتلاو اياوزلاب سلاجملا هذه ىمستو «يدارف وأ يعامج توصب مهل

 يهو «ةيلذاشلا قرطلا ىدحإ ةرضحل فصو اذهو ءركذلاب ةصاخ ةرضحلاف

 : يضارلا ةمالسل ةبوسنملا (ةيلذاشلا ةيدماحلا) ةقيرطلا

 ماقت ةيواز هتاعومجم نم ةعومجم وأ قيرطلا تويب نم تيب لكل :اولاق

 ةعامج لكو «ندملا كلذكو «مهاياوز مهيدل ىرقلا ناوخإف «تارضحلا اهيف

 نم ةنيعم لايل وأ ةليل لك نم ءاشعلا ةالص دعب ةرضحب موقت تاعامجلا نم

 ةيعامجلا تارضحلا امأ «نقلملا ةفيلخلا وأ يحلا بئان فارشإ تحت عوبسألا

 ) )1١:ص نيترجهلا قيرط 558-598.

 2١57 : ص قحلا ىلإ ةلحرو 277 2١5 : ص حالفلا حاتفم : مهنع كلذ تابثإ يف رظنا ()

 ةيهلإلا تاماهلالاو 2١70 : ص فوصتلا نع قئاقحو ١5« ١8« :ص لوصولا لوصأو

 1١. :ص



 خيشلا فارشإ تحت تناكف «ةماعلا ةريبكلا دجاسملا يف نوكت يتلا يهو

 افوفص نوسلجي ناوخالا دقع مظتني امدنعف ...ءاشعلا ةالص دعب موقتو «ةرشابم

 ةلباقتم دجسملا فصن يف ناوخاإلا فصن نوكي ثيحب «ةيقفأ ةليطتسم

 فصتنم يف خيشلا سلجيو ,.دجسملا نم رخآلا ناوخاإلا فصن عم مههوجو

 ركذي مث ءاهريغ وأ (ةيلذاشلا ةفيظولا) ةوالتب ةرضحلا حتتفيو «تاعامجلا

 توصب (هللا) مسا ركذي مث «نيركاذلا رئاس اهددريف «(هللا الإ هلإ ال) ةلمج

 «ةينيدلا دئاصقلا ديدرتب نوركاذلا لغتشي مث «عفترم توصب مث «ضفخنم

 ."'"...هيديب قفصي ةقيرطلا خيشو
 : اهنم سانلا ريذحتو عدبلا كلت در يف حلاصلا فلسلا دهتجا دقو

 لقني ملف ةالصلا بيقع اًعيمج نيمومأملاو مامإلا ءاعد امأ » : ةيميت نبا لاق

 ءارقفلاب نومستي موق نع» :يبطاشلا لئسو ؛''"ِةلك يبنلا نع دحأ اذه

 يف نوذخأيو يلايللا ضعب يف نوعمتجيف «ةيفوصلا قيرط اوكلس مهنأ نومعزي
 له ...ليللا رخآ ىلإ صقرلاو ءانغلا يف مث ءدحاو توص ىلع يرهجلا ركذلا

 : لاقف ددسم باوجب يبطاشلا باجأف «"”«ال مأ عرشلا يف حيحص لمعلا اذه

 ةقيرطو هوكي هللا لوسر ةقيرط ةفلاخملا «تاثدحملا عدبلا نم هلك كلذ نإ »

 ."."6 ناسحإب مهل نيعباتلاو هباحصأ

 ركذلا سلاجم نيبو ةدومحملا ةيعرشلا ركذلا سلاجم نيب يبطاشلا قرف مث

 اذإ ١ :اهيف لاقي امو اهتفصو ةيعرشلا ركذلا سلاجم نع لاقف «ةيعدبلا ةيفوصلا

 سرادتل نوعمتجي اوناك مهنإف «ءحلاصلا فلسلا هيلع عمتجا ام بسح ىلع ناك

 )١( :ص يضارلا ةمالس يديس :رظنا 85-487.

 )( .0157/75؟ : ىراتفلا عومجم

 ضف :ماصتعالا (29)

 .قباسلا عجرملا (84)



 «دقنو ضرع » ةيلذاشلا قلل

 .ضعب نم مهضعب ذخأيو ءضعب نم مهضعب ملعتي ىتح ؛مهنيب اميف نارقلا

 نع ةتفلزت ةريره ىبأ ثيدح نم اهلثم يف ءاج يتلا ركذلا سلاجم نم سلجم وهف
 هنوسرادتيو هّللا باتك نولتي هّللا تويب نم تيب يف موق عمتجا ام » :ِهلكَي يبنلا

 .ةكئالملا مهب تفحو «ةمحرلا مهتيشغو .ةنيكسلا مهيلع تلزن الإ مهنيب

 مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا همهف يذلا وهو ٠ 27( هدنع نميف هللا مهركذو

 عامتجا هنإف ركذلا ىلع عامتجالا كلذكو للا مالك ةرالت ىلع عامتجالا نم

 مهتفح الإ هّللا نوركذي م وق دعقي ال » : لاق هنأ ىرخأ ةياور يفف هَّللا ركذ ىلع

 اذإو ءدحاو توص ىلع ركذلل عامتجالا ال ءروكذملا ثيدحلا ؛« ةكئالملا

 وأ «-ءاملع اوناك نإ - ملعلا يف : ركاذتلا وأ هللا معنل ركذتلا ىلع موقلا عمتجا

 لمعلاب اضعب مهضعب ركذي اوعمتجا وأ «نوملعتم هيلإ سلجف ملاع مهيف ناك

 هلي هَّللا لوسر هب لمعي ناك امم كلذ هبشأ امو «هتيصعم نع دعبلاو هّللا ةعاطب

 ءركذ سلاجم اهلك سلاجملا هذهف نوعباتلاو ةباحصلا هب لمعو «هباحصأ ىف

 نم دجاسملا يف هب الومعم هارن يذلاكو ...ءاج ام رجألا نم اهيف ءاج يتلا يهو

 وأ «ةيعرشلا مولعلا نم اًملع وأ «نآرقلا مهئرقي ملعم ىلع ةبلطلا عامتجا

 مهيبن ةنس مهل نيبيو للاب مهركذيو «مهنيد رمأ مهملعيف ةماعلا هيلإ عمتجي
 اوبنجتيو ءاهنم اورذحيل ةلالض يه يتلا تاثدحملا مهل نيبيو ءاهب اولمعيل

 هللا اهمرح يتلا يهو «ةقيقحلا ىلع ركذلا سلاجم هذهف ءاهب لمعلاو اهنطاوم
 ام لقو .ءفوصتلا قيرط اوكلس مهنأ اومعز نيذلا «ءارقفلا ءالؤه نم عدبلا لهأ

 ءاهريغ نع الضف نحللا ىلع الإ ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق نسحي نم مهنم دجت

 أ""«اضوتي وأ « يجنتسي فيك الو «دبعتي فيك فرعي الو

 )١( :ح ملسم هجرخأ 5119494.

 :ماصتعالا (؟) ١/ 415-78٠"



 للا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ةنسلا يف وأ باتكلا يف نيأف » :لاقف ةيفوصلا ركذ سلاجم مكح نيب مث

 ْكَّيَر وغدا :ىلاعت لاق دقو ءاّيلاع اًرهج دحاو توص ىلع ركذلل عامتجالا

 ريسفتلا يف نودتعملاو «[50 : فارعألا ةروس] «« ترتمملا تحب ال م مَنِ َةَيَفح ُةَنُكَم عمت

 يف كي هَّللا لوسر عم انك :لاق ىسوم ىبأ نعو «ءاعدلاب مهتاوصأ نوعفارلا مه

 مكسفنأ ىلع اوعبرأ » : ةكَو يبنلا لاقف «ريبكتلاب نورهجي سانلا لعجف ٠

 ملو «ةيآلا ريسفت مامت نم ثيدحلا اذهو «'' اًبئاغ الو اًمصأ نوعدت ال مكنإ

 اونوكيل توصلا عفر نع مهاهن هنكلو ءدحاو توص ىلع نوربكي نيوْو اونوكي
 ركذلا ىلع عامتجالا نع ىهنلا اضيأ فلسلا نع ءاج دقو «ةيآلل نيلثتمم

 نع يهنلا مهنع ءاجو «نوعدتبملا ءالؤه اهيلع عمتجي ىتلا ةئيهلاب ءاعدلاو

 ."”«ةفصلاب اهنومسي ىتلا طبرلا يهو «كلذل ةذختملا دجاسملا

 : هتياغ ثيح نم يلذاشلا ركذلا لاطبإ : اعبار

 امك «ركاذلل لصحت اًرامثو دئاوف ركذلل نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ كشي ال

 ءامهريغو ةضفلاو ساحنلا أدصي امك أدصي بلقلا نأ بير الو » : ميق نبا لاق

 اذإف «ئدص كرت اذإف ءءاضيبلا ةآرملاك هعدي ىتح هولجي هنإف ءركذلاب هؤالجو

 (؟١) ركذ (ةيلذاشلا نع ركذلا) ىلع درلا ةيادب يف دنع قبس دقو «"' ”« هالج ركذ

 لوصح ىوعد وه ةيلذاشلا نيبو اننيب فالخلا نأ الإ «ركذلل ةفيظوو ةدئاف

 لوصحب قلعتي ام امأ «دوجولا ةدحو ىلإ ركاذلاب لوصولاو «ةيبيغلا مولعلا
 فشكلا) ثحبم يف ليصفتلاب هلك كلذ لاطبإ قبس دقف ةيفشكلاو ةيندللا مولعلا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع يقلتلا رداصم لصف يف (ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع

 لصفلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع دوجولا ةدحو ةديقع لاطبإ قبس كلذكو

 )١( :ح ملسمو 27784 :ح يراخبلا هجرخأ 717١8

 (؟) الاعتصام:١/787-1747.

 )*( :ص بيصلا لباولا 07.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا قلل

 ةيميت نبا هنيب ام ىوعدلا هذهل ةلطبملا صوصنلا نمو «يناثلا بابلا نم عباسلا

 ركذب نولغتشي نيذلا مهتوفص نإف «درجتلاو ةضايرلا باحصأ كلذكو » :هلوقب
 .(هللا ؛هللا) درجم ىلع اورصتقيف اولغي مل نإ (هللا الإ هلإ ال) لثم طيسب

 مهضعب رصتقا امبرو «مهنم ريثك هلعف امك «لمكأو لضفأ كلذ نأ نودقتعيو

 وه يذلا عدتبملا ركذلا اذه نأل ؛(وه الإ وه ال) :هلوق ىلع وأ «(وه ءوه) ىلع

 . ملكتملا دصقب الإ هلل ركذ هسفنب هيف سيل ءاّقلطم هنأ الإ هسفنب ديفي ال

 مهضعب هب حرصي امك ءوه الإ دوجو ال هنأ هبحاص داقتعا كلذ ىلإ مضني دقف

 نم دوجأ ةيداحتالا دنع اذهو ءوه الإ دوجوم ال وأ ءوه الإ وه ال :لوقيو
 ىتح «يطمرقلا ينوعرفلا مهبهذم ةقيقحب حرصم هنأل ؛(هللا الإ هلإ ال) :لوق

 و «نيفراعلا ركذ (هللا ءهّللا)و «نيدباعلا ركذ (هللا الإ هلإ ال) : مهضعب لوقي

 ءهللا) :لاق اذإو .(وه الإ وه ال نم اي) هركذ لعجيو «نيققحملا ركذ (وه)

 «هريغ ةيهلإ يفن ال هريغ يفن كلذ ىلإ مضني دقف «هتوبث درجم ديفي امنإ (هللا

 ماقم يف ناك اذإ يوسلل بلقلا دوهش ىفتنا امبرو دوجولا ةدحو يف هبحاص عقيف

 .''"( لالضلا وه اذهف ءوه يه تانئاكلا دوجو نأ داقتعا امأ «بيرق اذهف ءانفلا
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 ىسيئوص» » سكسو

 : سماحلا لصفلا

 ةيلذاشلا دنع ةولخلاو ةلزعلا

 .ةولخلا نيبو اهنيب قرفلاو «ةيلذاشلا دنع ةلزعلا :لوألا ثحبملا و

 .ةلزعلا بحصت ىتلا بادآلاو ةيلمعلا دعاوقلا : يناثلا ثحبملا 0

 .ةولخلاو

 .ةلزعلا جئاتن : ثلاثلا ثحبملا 9

 .ةيلذاشلا دنع ةولخلاو ةلزعلا موهفعم دقن : عبارلا ثحبسملا 2



 و
 مل 0

 حتر

 ّيرغ) يضإ) لج
 ىصسموز) د١ سس)

 يراديايب _ رب نى كاري تاما تصاحمو



 | خت

 ىسموزد» نيد ع
 ةيكيياتب“ : وني دودمي د صا تعد

 ةيئاسنإلا سقت ةيبرت نم مهققوم : ثلاثلا بالا

 : لوألا ثحيملا

 .ةولخلا نببو اهنيب قرفلاو ؛ةيلذاشلا دنع ةلزعلا

 :ةيلذاشلا دنع ةلزعلا :اًلوأ

 ءرصقت وأ لوطت ةدمل ةولخ لوخد نيديرملا ىلع ةيفوصلا قرطلا تعرش
 عم فلتخت ال ةيلذاشلاو «ديرملا اهلاني يتلا حوتفلا بسحو «ةقيرطلا بسح
 .ةيضقلا هذه يف ىرخألا قرطلا

 ققحت يتلا ةيلمعلا تادهاجملا مهأ نم اهنأ ةلزعلاو ةولخلا ةيمهأ نمكتو

 هتلص عطقي ةولخلاو ةلزعلاب هسفن ةدهاجم يف كلاسلاف ءدوجولا ةدحو ةديقع

 عيمج نع فكي نأ ىرخأ ةرابعب ينعي اذهو «نوكلا بتارم يف ريكفت لكب
 ةركف يف هريكفت رصحيو ءاهعون ناك اّيأ .يجراخلا ملاعلاب ةقلعتملا راكفألا

 اًديدرت (هللا) مسا ةولخلا يف ددري هدجن كلذلو «هَّللا يف ءانفلا يه ةدحاو

 مدعني نأ ىلإ ةياهنلا يف لصيف ؛هتركف لاجم زواجت مدع ىلع اذه هنيعيل اًرمتسم
 ةولخلا نع- هللا ءاطع نبا لاق «هدحو ىلاعت هللا الإ هيف ىري الف ءدوجولا هنع

 .''”(هريغ ىري ال ثيحب قحلا عم رسلا ةثداحم » : -اهنأب ةياغ يه ثيح نم

 :ةولخلاو ةلزعلا ةيمهأ ١-

 نود نيكلاسلل ةولخلاو ةلزعلا ةدهاجم ةيلذاشلا ةقيرطلا تبحتسا

 ةشحولا الإ هب قيلي ال ةيادبلا يف ماد ام ريقفلا ١ : ةبيجع نبا لاق «نيلصاولا

 ةطلخلا الإ ذئنيح هب قيلي الف دوهشلا يف نكمت اذإف «مهنم رارفلاو قلخلا نم
 ةبحم :ةيفوصلا بادآ نمو » : ينارعشلا لاقو ''”« هنورضي ال مهنأل ( مهعم

 2494/١ /81٠,. :ديدملا رحبلاو 35١5« :ص ممهلا ظاقيإ (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 لب ينارعشلا لصفي مل رخآ عضوم يفو 07( ةياهنلا نود ةيادبلا يف ةلزعلا

 «سانلا نع مهتلزع ةرثك نقر مهقالخأ نمف » :لاقف ةيفوصلل اًمئاد اًقلخ اهلعج

 .حلاصلا فلسلا جرد كلذ ىلعو «ةيعرش ةحلصمل الإ مهتطلاخم ةرثك مدعو

 .""(ديع موي هنودعي هيف دحأ مهب عمتجي ال موي لك اوناكف

 نيملسملا ةيفوص ىلع ةرصاق ةولخلاو ةلزعلاب سفنلا ةدهاجم تسيلو

 يف سانلا نع لزعني نم مهنم ناكف «ىراصنلا نابهر اهل مهقبس امنإو «بسحف
 يف ةيفوصلا تجرخ املو «"'”يجراخلا ملاعلاب هتلص عطقيو ةريدألاو فوهكلا

 نم هل دب ال كلاسلا نأ تأرف «ةيلمعلا عدبلا هذهب ترثأت يمالسالا ملاعلا

 يتلا تابجاولا بجوأ نم رمألا اذهو «يفوصلا هقيرط يف ةولخلاو ةلزعلا

 .''"اهتأشن ذنم ةيفوصلا قرطلا عيمج اهيلع تقفتا

 كلذ بدأ نايبو ةولخلاو ةلزعلا ىلع ءانثلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تمتها دقو

 : اهباحصأ ىلع ءانثلاو اهتيمهأ يف مهتارابع ترثكو «هرامثو

 ؛تاولخلا مهيلإ ببح ...موق مهف هتصاخو هَّللا لهأ امأو » : يلذاشلا لاق

 : ءايلوألا نم لسرلا لادبأ فصو يف اًضيأ لاقو «'*”« ةاجانملا ليبس مهل حتفو

 مهيدل رغصو «تاولخلا مهيلإ ببحف ...نيبوبحملاب صوصخملا قيرطلا امأ»
 .(1)( تاحلاصلا لامعألا

 ىلع هتقيرط ىنبمو ١ :يسرملا سابعلا يبأ هخيش نع هَّللا ءاطع نبا لاقو

 ) )1١:ص ةبحصلا بادآ ٠١54.

 .777 : ص نيرتغملا هيبنت (؟)

 .189 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا (*)

 .1917/7 :ءايحالاو 2187 :ص ةيريشقلا ةلاسرلاو 2717: ص عمللا :رظنا (4)

 /٠١. :ص رارسألاةرد (5)

 ”١57. :ص رارسألاةرد (5)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :اًضيأ لاقو :")« ركذلاو ةولخلا ةمزالمو «ةقرفتلا مدعو هللا ىلع عمجلا

 ءطئاسولا كرتب هنم ذخألاو «قحلا ةرضح ىلإ لوخدلا تدرأ اذإ كنأ ملعاو

 مكح نمل كنإف ءهريغل ةينابر كبلق يفو كلذ كل حلصي ال هنأ ءهب سنألاو
 هنإف ءألملا نع ةولخلا راثيإو «سانلا نع ةلزعلا نم كل دب الف «هناطلس كيلع

 ."'”« اًتطابو اًرهاظ قحلا نم كبرق نوكي قلخلا نم كدعب ردق ىلع
 هل ٌرعلا ناك هبأد ةلزعلا تناك نمف «ةلزعلاو ةولخلاب كيلعف » :اًضيأ لاقو

 ءاطغلا فشك اهتمالعو «ننملاب هل قحلا بهاومب رفظ هتلزع تقدص نمو

 حتفل قلخلا نع تعطقنا ول » :اًضيأ لاقو 2" ةبحملا قيقحتو «بلقلا ءايحإو

 اوعمسف «ةلزعلاو ةولخلاب مهسفنأ اورهق ءايلوألا نأل :ىلاعت هب سنألا باب كل

 ام ضفراف رادكألا نم كبلق ةآرم جرختست نأ تدرأ نإف «هب اوسنأو ءهّللا نم

 ىلع دعقت الو «نالفل قفتاو نالفل ىرج سناو «ءقلخلاب سنألا وهو ءاوضفر

 د تاراحلا باوبأ

 ةلزع لزتعاف لامعألا ةمالس تدرأ اذإ» :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 يلع لاقو 0!( ةولجو ةجهب نم اهلايف ءةولخلا سئارع لتجاو «لاجرلا

 سولجلا نم لضفأ ةلزعلاو ؛ةلزعلا نم لضفأ نيفراعلا عم سولجلا » :لمجلا
 ةرقفتملا عم سولجلا نم لضفأ ماوعلا عم سولجلاو ءماوعلا عم
 .20( هيلهاجلا

 «باحصألاو رئاشعلاو بابحألا نع لزتعا نم لكو » :ةبيجع نبا لاقو

 )١( :ص نئملا فئاطل ١590.

 .4"7 :ص سورعلا جات :رظناو 2550 :ص حالفلا حاتفم (0)

 .08 :صص سورعلا جات (29)

 .87 :ص سورعلا جات (4)

 4١. :ص قارشإلا مكح نيناوق (0)
 .1 57” :ص ةيهلالا تاحوتفلا ()



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا

 نم «ةيندل بهاومو ةينابر رارسأ هيلع درت نأ دب الف «هبر اضرو ؛هبلق عمج اًبلاط

 قحلا نيب قرفيف «لطابلا اهب عفديو «قحلا اهب رهظي «ميلع ميكح ندل

 «ةولخلا ىلإ ببح » :ةولخلاب هقلعت ىدمو هسفن نع اًضيأ لاقو «'0 لطابلاو

 ."0(هنم تررف دحأ ىلإ لبقأ اذإ تنكف ءاهلهأو ايندلا تضغبأو

 .رهسلاو «عوجلا : ي يهو «ةعبرأ ةيالولا ناكرأ نإ » : ينانبلا هّللا حتف لاقو

 ام ىلع نولادلا هللا لهأ انتاداسو «ةمألا رباكأ لاز الو «تمصلاو «ةلزعلاو

 ىلع مهنوضرحيو ءاّمومع مهريغو اًصوصخ مهيديرم نوضحي هّللا عم عفني
 ؛نمحرلا ميحرلا ة ةرضح نم برقلا ىلع اولصحيل ناكرألا هذه دييشتب ءانتعالا

 ."7« هللا ءايلوأ اونوكيو

 خويش رثكأ نم -ةيلذاشلا ةقيرطلا سسؤم- يلذاشلا نسحلا وبأ ربتعيو
 ةريسل هركذ دنع مهدحأ لاق ىتح «ةولخلاو ةلزعلاب اورهتشا نيذلا ةقيرطلا

 هتارماغمو «ةددعتملا هتاحايس نم انل رهظتف ةيلمعلا هتقيرط امأ» : يلذاشلا

 هارتف «تاراغملاو فوهكلاو لابجلاو حوفسلاو رافقلاو يراربلا يف ةديدشلا

 شوحولاب سنأي «ىرخأ ةرات نيرخآ عمو ؛ةرات اًديحو نوكسلاو ةلزعلا سمتلي
 هللاب هسنأ رادقمب نارمعلا نعو سانلا نع ةديعبلا ةيثئانلا تاهجلاو «ةيراضلا

 أ*'( هترضحل هترواجمو

 : كلذ نمف «ةريثكلا صصقلا كلذ يف هباحصأ دروأو

 لمح كرم هي يس يف تنك : يلذاشلا نسحلا ب

 اه "ل ! عجرأ وأ ءراكذألاو «ةعاطلل غرفتلل «رافقلاو «يراربلا مزلأ له :د

 )١( :ديدملا رحبلا ١/٠١0.

 .77 2755 :ص تسرهفلا :رظناو 4٠« ؛ص تسرهفلا (؟)

 .75 :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (*)

 ١١9. : ص ...هخيرات هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ (15)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ناكو «كلانه ّيىلو يل فصوف «؟رايخألاو ءاملعلا ةبحصل «رايدلاو نئادملا

 ."7... اليل الإ هيلإ تلصو امف «هيلإ تدعصف لبج سأرب

 ىمست سنوت ةنيدم نم ةبيرق ةيرق ىلإ هجوت سنوت يلإ يلذاشلا مدق املو
 ةولخلا كلت يف هبحصو «ةلذاش ىلع لطملا (ناوغز) لبج يف نكسو «ةلذاش

 هذيملت ثدحتو «ةلذاش لهأ نم يبيبحلا ةمالس نب هَّللا دبع وهو هذيمالت لوأ

 اهيف رطفأ اًموي نيعبرأ ناوغز لبجب هعم تمقأ ١ :لاقف ةولخلا كلت نع يبيبحلا

 "76 هقادشأ تحرقت ىتح بشعلا ىلع

 ةراغم ىلإ تيوأ دق يتاحايس ضعب يف تنك » : يلذاشلا نسحلا وبأ لاقو

 ةثالثلا دعبف ءاّماعط قذأ مل مايأ ةثالث تثكمف «نيملسملل ةنيدم نم برغملاب

 :اولاق ينوأر املف «كانه مهتنيفس تسرأ دق تناك مورلا نم سان ّيلع لخد مايأ

 فيك تبجعتف ءاّريثك اًمادإو اًماعط يدنع اوعضوو «نيملسملا نم سيسق

 : يل لوقي لئاق اذإف «نيملسملا نم كلذ تعنمو «نيرفاكلا يديأ ىلع تقزر

 ." "« هئادعأب رصن نم لجرلا امنإ هئابحأب رصن نم لجرلا سيل
 نكس نم : يرس يف يقلأف لابجلا ضعب يف اكسنتم تنك » :اًضيأ لاقو

 موي نينامث ةرم تعج » :اًضيأ لاقو «'*”« لمع هل عفري املق هبلق رقفلا فوخ

 ةراغم نم ةجراخ ةأرماب ذإو «ءيش رمألا اذه نم يل لصح دق نأ يل رطخف

 اًموي نينامث عاج «ءسوحنم سوحنم :لوقت يهو اًنسح سمشلا هنأك اههجوو

 : اًضيأ لاقو «'””« اًماعط قذأ مل رهشأ ةتس يل انأ اهو «هلمعب هللا ىلع لدي ذخأف

 .7١؟:ص نئملا فئاطل )١(

 .57؟ :ص ةيلعلا رخافملا و «7؟7 :ص رارسألاةرد (؟)

 .7”" :ص ةيلعلا رخافملاو ١5١« : ص ننملا فئاطل (*)

 ١١5. :ص رارسألاةرد (4)

 :ص ةيلعلا رخافملا و 2١١8 ١5١« :ص رارسألا ةرد رظناو «١؟؟ : ص ننملا فئاطل (5)

 16 5١.



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا

 ءادنلا تعمسف ءاروكش اًدبع كل نوكأ ىتم يهلإ اي :تلقف ةراغم يف تنكو )

 :اًضيأ لاقو «''”«هريغ كيلع اًمعنم دوجولا يف رت مل اذإ :ةراغملا فوج يف

 لوقن انكف هللا ىلإ لوصولا بلطن ةراغم ىلإ انيوآ دق يل بحاصو انأ تنك »
 ."'"(انل حتفي دغ دعب ءانل حتفي اًدغ

 :هلوق كلذ نمف «ةولخلاو ةلزعلا حدم يف اًصصق ِهَّللا ءاطع نبا دروأو

 : لاق «موقلا ءالؤه ديع ىتم «بهار اي :هل لاقف بهار ريد ىلع مهضعب زاج

 نتن نم مشي امل ةعامجلا رضحي ال ةنس نيعبرأ مهضعب يقبو ...مهل رفغي موي

 ." « نيلفاغلا بولق
 لدي ام مهلاوقأ يف دري دقف اهب مهقلعت ىدمو ةولخلا ةيمهأ نايب دعبو : تلق

 ةمزالمو .ةيفوصلا نم مهلاثمأ ةطلاخم كلذب مهدوصقمو «ةطلخلا حدم ىلع

 ةلزع ىلإ ةراغملا ةلزع نم لوحتيف «نيملسملا مومع ةطلاخم ال «ةيبرتلا خيش

 ريغ سلاجي نأ الو «هخيش ريغ نم ىقلتي نأ هل زوجي الف «ريكفتلاو ةطلخلا

 ةبيجع نبا لاق «'*”هركفو هبلقب مهنع لزعنم وهو هندبب سانلا عم وهف «هباحصأ
 حبقأ رهاظلا ءاملع عم سولجلا » :--ءاملعلا ةسلاجم اًماذو كلذ ىلع اًدكؤم-

 قيرط يف حلفأف مهبحص اريقف تيأر ام هّللاو «مدقت ام عيمج نم ريقفلا قح يف
 ام ليلقو «ةبسنلا لهأل ميلستلاب فرع نم الإ «مهنم مظعأ عطاق الف ءادبأ موقلا

 ديلا

 )١( :ص رارسألاةرد ١١8.

 ."” :ص ةيلعلا رخافملا و 2.١77 : ص نئملا فئاطلش (0)

 ١١. :ص سورعلا جات (9)

 ١77. :ص ةسراممو ىعوك فوصتلا :رظنا (:)

 .14 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا (0)



 :ةولخلاو ةلزعلا ةيعورشم يف مهتاهبش -؟

 ناك ثيح ءءارح راغب ْةلَم يبنلا ءالتخاب ةولخلا ةيعورشم ىلع اولدتسا

 ''(ةوبنلا رون هيف يوق ىتح هيلإ لزعنيو لتبتي هرمأ ءادتبا يف » لَك يبنلا
 :تلاق ْههئاَو ةشئاع ثيدحب اولدتساو .«ناضمر ىف هلي هدجسم ىف هفاكتعابو

 ناكف ءمونلا يف ةقداصلا ايؤرلا يحولا نم دي ِهَّللا لوسر هب ئدب ام لوأ ناك ١

 راغي ولخي ناكف «ءالخلا هيلإ ببح مث «حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال
 هلهأ ىلإ عجري نأ لبق ءددعلا تالوأ يلايللا دبعتلا وهو هيف ثنحتي ءءارح

 لطأو ءرونلا قثبنا ءارح راغ نمو » : ىسيع رداقلا دبع لاق 2" ”( كلذل دورتيو

 لوسرلا كرت امو «يمالساإلا فوصتلا رون يف ىلوألا ةعمللا تقلطناو ءرجفلا

 رخاوألا رشعلا يف ولخي ذئدعب ناكف ءراغلا نم جرخ نأ دعب «ةولخلا هذه دك

 ."7( اًفاكتعا ءاهقفلا هامس دقو ءناضمر نم

 «ةيفوصلا نم اًعادتبا ةولخلا تسيل ١ :ةولخلا ةيعورشم يف اًضيأ لاقو
 هللا لوسرب ءادتقاو ٌنسأتو ءزيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا رمأل لاثتما يه امنإو

 ةولخلا لصأ » :ميهاربإ يكز دمحم لاقو «''”« ءارح راغب ولخي ناك دقف ؛نك

 ."””( مالسإلا يف هيلإ بدنلا ءاج امك فاكتعالا بابحتسا :وه ةيفوصلا دنع

 لاق «''"”لسرلاو ءايبنألا هسرام يذلا فاكتعالا نم عون ةولخلا نأ اومعزو
 ةرس_ي ا

 :[١0:ةرقبلا ةروس] 4ةلْبْل نيعبَرَأ سوم انَذَعَو ْدِإَوأ» : ىلاعت هلوق ريسفت يف ةبيجع نبا

 .444/؟ :ديدملا رحبلاو ”5١« /7 :ءايحاإلا رظنا )١(

 دقف ٠٠١ :ص فوصتلا نع قئاقح :رظناو .55؟ :ح ملسمو «" :ح يراخبلا هجرخأ (؟)

 .هب لدتسا

 ©١5١0. :ص فوصتلا نع قئاقح ()

 ١159. :ص فوصتلا نع قئاقح (4)

 5١. :ص لوصولا لوصأ (4)

 .57 :ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا :رظنا ()



 « دقنو ضرع » ةئيلذاشلا

 يف الكا ىسوم انديس قيرط نولحتني نومدقألا ءايلوألاو خايشألا تلاز ام )

 ...ةاجانمو ةسناؤم «مهالوم ىلإ اهيف نودرفني «نيعبرألا هذه لامعتسا

 ."0(بيرقلاب ةسناؤملاو «بيبحلا ةاجانم يف مهباحصأو مهرئاشع نوقرافيف

 ظ :ةولخلاو ةلزعلا نبب قرفلا :اًيناث

 :ةغل ةلزعلا

 : لّرعتو لزعناو لزتعاف هلّزعو الْزع هلزعي ءيشلا لزع نم ةذوخأم ةلزعلا

 لازعنالا : ةلزعلاو ءضعب نع مهضعب لزعنا :موقلا لزاعتو « ىحنتف اًبناج هاحن

 ةلزعلا » : يناجرجلا لاقو «''”مهنع تيحنتو مهتقراف يأ موقلا تلزتعاو ءهسفن

 : ىنعمب يهو 0" ”«عاطقنالاو ءاوزنالاب قلخلا ةبطاخم نع جورخلا :يه

 .""”ةولخلاو «دارفنالاو «ءيحنتلاو «ءاوزنالاو «ضابقنالاو «ةبناجملا

 :ةغل ةولخلا

 مل اذإ ىلخأو ءالخو اًولخ ولخي ءيشلاو ناكملا الخ نم ةذوخأم ةولخلا

 الخو «لاخ رارق :ضرألا نم ءالخلاو «لاخ وهو «هيف ءيش الو دحأ هيف نكي

 ."””هيف محازي ال لاخ عضوم يف عقو :ىلخأو لجرلا

 هيف يلتخي يذلا ناكملاو «درفنا :ولخي الخ نم ةرملا مسأ :ةولخلاو

 : ؟9هسفنب ناسنإلا

 الو دحأ ال ثيح «قحلا حم رسلا ةئداحمم : ةولخلا » : ىناجرجلا لاق

 ) )1١:ديدملا رحبلا ١/٠١6.

 .1787 :ص طيحملا سوماقلاو 54٠« /١١:برعلا ناسل :رظنا (؟)
 .58 :ص تافيرعتلا (9)

 ١9". :ص دراوتملاو فدارتملا ىف دراولا ةعرشو دئارلا ةعجن :رظنا (5)

 ١1507. :ص طيحملا سوماقلاو 2779/١5 :برعلا ناسل :رظنا (9)

 .١/١07:طيسولا مجعملا (5)



 ظ ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 لغشي ام لك نع ضارعاإلاو ةولخلا رايتخا ىلختلا »: يوانملا لاقو كلل( كلم

 .200 قحلا نع

 :ةولخلاو ةلزعلا نيب قرفلا

 7( ةلزعلا نم صخأ ةولخلا» :قورز لاق .ةولخلا نم معأ ةلزعلا

 ةلزعلاب ىمستو مهل هتطلاخم عم قلخلا نع بلقلا دارفنا اهب داري ةلزعلاف

 كرتو قلخلا نع ندبلا دارفنا اًضيأ هب داريو «'””ةولجلا يف ةولخلا وأ «ةنطابلا

 امأ «ةولخلاب وأ ةرهاظلا ةلزعلاب ةلزعلا هذه ىمستو مهتطلاخمو مهتسلاجم

 ىلع دهاوشلاو «'””ندبلاب ةقرافملا وهو «ةلزعلل يناثلا ىنعملا اهب داريف ةولخلا

 : كلذ نمف ةريثك مهمالك نم قيرفتلا اذه

 ىلإ راشأو (ةولخلا ركذ) يف (حالفلا حاتفم) هباتك يف اًباب هللا ءاطع نبا دقع

 نيبيو 2 ”«هريغ نع عاطقنالاو «ىلاعت هللا ىلإ لتبتلا » :هلوقب ةولخلا فيرعت

 رذحاف سانلا نع تلزتعا اذإو» :الئاق هديرمل ىنعملا اذه هللا ءاطع نبا

 سيلو مهترشاعم كرت سانلا ةلزع نم دارملاف «كيلع مهلابقإو كيلإ مهدصق
 نم هب نوتأي امل ءاعو كنذأ الو كبلق نوكي ال نأ دارملا لب ءمهروص كرت دارملا

 .""”«( ملاعلا نايذه نم بلقلا وفصي الف «مالكلا لوضف

 ناديم اهب لخدي ةلزع لثم ءيش بلقلا عفن ام » :هّللا ءاطع نبا لاقو

 )١( :ص تافيرعتلا “".

 ١55. :ص فيراعتلا (0)

 .085 :ص فوصتلا دعاوق (9)

 عم ةسناؤملا ثيح نم قحلا عم نطابلا طالتخا نع ةيانك :(ةولجلا يف ةولخلا) ىنعم اولاق (4)

 .0"7 :ص ةيفوصلا قرطلا عماج :رظنا .ةلماعملا ثيح نم قلخلا نيب رهاظلا نوك

 .5154 :ص فوصتلا لوصأ :رظنا («4)

 .14 :ص حالفلا حاتفم 1(6)

 .11 :ص حالفلا حاتفم )0ع372



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ٠ ليتل

 اهب داري دقو للاب بلقلا دارفنا ةلزعلا » : هلوقب ةبيجع نبا هحرشو « )0 ةركف

 ."”«انه دارملا وهو «سانلا نع بلاقلا دارفنا يه يتلا ةولخلا

 .ةدودحم ةرتفل رشبلا نع عاطقنا : نذإ ةولخلاف ١ : ىسيع رداقلا دبع لاقو

 ال يتلا ةايحلا مومه نم بلقلا غرفتي يك «ةريسي ةدمل ةيويندلا لامعألل كرتو

 ىلاعت ِهَّلل ركذ مث «عطقنت ال يتلا ةيمويلا لغاشملا نم ركفلا حيرتسيو « يهتنت

 كلذو ءراهنلا فارطأو ليللا ءانأ ىلاعت هئالآ يف ركفتو «عشاخ رضاح بلقب

 اذإ هطشنيو «لفغ اذإ هركذيو «لهج اذإ هملعي «هللاب فراع خيش داشرإب
 ."70 تف

 وه بلاغلا نأ الإ رمألا سكعيف «ضعبلا هيف فلاخي دق ليصفتلا اذهو

 ةلزعلا نأ ةولخلاو ةلزعلا نيب قرفلا ١ : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق «لوألا لوقلا

 موق دنع نوكي امبرو ءناعملا قئاقحب بلقلل ةولخلاو «نادبألل نوكت
 .(©6 سبل كلذ يف سيلو «سكعلاب

 ينعت يهف :اهل ةمدقم ربتعت يهف «ةولخلا ةحصل مهدنع ةيرورض ةلزعلاو

 سفنلا نيرمتو «هبلقب مهنوؤش يفو سانلا يف ركفتلا كرت ىلع سفنلا نيرمت
 ماتلا دارفنالا يف لخد كلذ فلأ اذإف قلخلا نع ءاوزنالاو ةدحولا بح ىلع

 ."”ةولخلا يهو ندبلاو بلقلاب ةلزعلاو

 :امهنيب ليضفتلا

 ,ةولخلا مزلي نأ هكولس يف ئدتبملل لمكألا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا ىرت

 .الا/ :صص يبونرشلل مكحلا حرش )١(

 ١91-198. :ص فوصتلا نع قئاقح 0(2)
 4١. :ص قارشإلا مكح نيناوق (5)
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 قلقا ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ةلزعلا هل لضفألا ناك لمك اذإف ءهنطابو هرهاظ يف سانلا نع عطقنيو

 قرافم هبلقو «هدسجب سانلا عم نوكيف «قلخلل ةفلاخملا دمعتو ء«ةيروعشلا

 قلخلا نع اهيف درفني ةلزع نم هتيادب يف ريقفلل دب ال ١ : ةبيجع نبا لاق ءمهل

 سومش هيلع تقرشأو «هللاب سنالا نم نكمت اذإف «قحلا كلملاب هبلق سنأتيل
 .هبلقب مهقرافيو همسجب سانلا طلاخي نأ سأب الف هتفرعم تعستاو «فراعملا

 ال مهبولقب نوكت نيفراعلا ةلزع هذهو ...قحلا عم هبلقو قلخلا عم همسج
 206 مهماسجأي

 وه مهدنع يقيقحلا لامكلاف .مهنم نيفراعلاو نيلماكلل وه ليصفتلا اذهو

 نوكي ىتح ءيش لك يف مهتم داصمو .مهتفلاخم دمعتو «سانلا نع ذوذشلا يف

 ندبلاب ةلزعلا درجم امأ «ةلماكلا ةلزعلا يه هذهف ءاذوبنم اًبيرغ مهنيب كلاسلا

 لهأ دنع صقن يهف ذوذشلاو سانلل ةفلاخملا دمعت نودب تويبلاو فوهكلا يف

 موزل نم ماوعلا همهفي ام وه نيل لومخلا نإ » :ةبيجع نبا لاق «مهنم لامكلا

 ."''( نيققحملا دنع روهظلا نيع وه كلذف «لابجلا ىلإ رارفلاو «تويببلا

 موق نإ مهللا ١ : شيشم نبا هخيش نع يلذاشلا لوق يف ةقيقحلا هذه نيبتتو

 ,ينع مهضارعإ كلأسأ ينإ مهللا ءمهل مهريخستو «مهيلع قلخلا لابقإ كولأس

 ."”« كيلإ الإ أجلم يل نوكي ال ىتح يلع مهجاجوعاو
 لك يف سانلل ةضراعملاو لومخلا ىلع نوصيرح مهنأ ةديقعلا هذه نيبيو

 مل امم تبن امف ءلومخلا ضرأ يف كدوجو نفدا ١ : هللا ءاطع نبا لاق امك ءيش

 «رتسلاو ةيطغتلا وه نفدلا » :هل اًحراش ةبيجع نبا لاق "6 هجاتن متي ال نفدي

 .8ا//58 :ديدملا رحبلاو ١55« :ص تسرهفلا )١(

 .05 :ص ممهلا ظاقيإ (0)

 .50 :ص رارسألاةرد (90)

 0١. :ص ممهلا ظاقيإ (54)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا لالا

 لومخلل ةلثمأ ةبيجع نبا برضيو ")0 سانلا دنع ةلزنملا طوقس لومخلاو

 هاري ثيحو .قوسلا ىف لكألاو ءرايدلا وأ تيناوحلا ىف لاؤسلا» :لوقيف

 .ةياقوب سأرلا ىلع لبزلا لمحو «ةبرقلاب يقسلاكو ءهيف داقرلاكو «سانلا

 قيلعتو .ةعقرملا سبلكو .حشلاو لخبلاو صرحلا راهظإو ءافحلاب يشملاكو

 نود هوركملا وأ حابملا نم سفنلا ىلع لقثي ام لكو ء«ةريبكلا ةحبسلا
 ا 5 ءا عل ساي كم . م (0

 ىلع مهصرحو ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نع ةلثمأ ةبيجع نبا ركذ مث ؛ ( مارحلا

 نم بوذجملا نمحرلا دبع يديس انخويش خيش ةصق » :لاقف سانلا ةفلاخم

 ىلع يديس ةصق كلذكو «قاوسألاب هئانغو «سانلا راجشأ دنع نيتلا هلكأ

 .تام ىتح تايلفسلا نكس ملع ىلع رانك روهشم سافب هبارخف ا"”ينارمعلا

 ريغو «ةبرقلاب هيقسو «ةرارغلا هسبل نم يبرعلا يالوم انخيش خيش ةصق كلذكو

 يف ةيلذاشلا دنع ةولخلا » :يضارلا ةمالس لاقو «''””'مولعم وه امم كلذ

 عم مهماسجأبو «.هللا عم مهبولقب نونوكيف ءمهبولق يف مهتولخف «ةولجلا

 ,000 سانلا

 0١. :ص ممهلا ظاقيإ (1)

 .07 :ص ممهلا ظاقيإ (5)
 .يواقردلا يبرعلا خيش لمجلا يلع وه ()

 .00 :ص ممهلا ظاقيإ (4)

 .8” :ص ةيلذاشلا ةيدماحلا ةداسلا ةقيرط نوناق (5)



 لا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : يناثلا ثحبملا

 .ةولخلاو ؛ةلزعلا بحصت يتلا بادآلاو ةيلمعلا دعاوقلا

 تقو يف ملسملا اهب موقي دق يتلا ةولخلا نع فلتخت ةيفوصلا دنع ةولخلا

 دبع فالتخالا اذه نيب دقو ءاهتعجارمو هسفن ةبساحم ضرغل تاقوألا نم

 ةولخ نم ةيفوصلا قرطلا هب موقت اميف وه لامكلا نأ نيبو «ىسيع رداقلا

 درفني «ةماع ةولخ :ناعون ةولخلا نإ) :لاقف «ةيلمع دعاوقو باداب ةبوحصم

 :ميركلا نآرقلا ةوالتل وأ «تناك ةغيص ةيأب ىلاعت هللا ركذل غرفتيل نمؤملا اهب

 .ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ركفتيل وأ ءهسفن ةبساحم وأ

 جرادمب ققحتلاو ناسحألا بتارم ىلإ لوصولا اهنم دصقي : ةصاخ ةولخو

 ءاّئيعم اًركذ ديرملا نقلي «نوذأم ٍدشرم فارشإب الإ نوكت ال هذهو «ةفرعملا
 عفريو «ةفرعملا قافآ ىلإ هعفديو كوكشلا هنع ليزيل هب ةمئاد ةلص ىلع نوكيو

 ."”( نّركُملا ىلإ نوكلا نم هلقنيو «سواسولاو ماهوألاو بجحلا هنع

 : لوقيف ةولخلا يف يمشاهلا دمحم هخيش ةقيرط ىسيع رداقلا دبع فصيو

 ثيح ؛ةولخلاب هيديرم بغري يمشاهلا دمحم يديسو يخيش ناك دقلو»

 ايندلا بخص نع اًديعب «سانلا نع اًلزعنم ناكم يف اًدرفنم ديرملا سلجي
 عيمج اًقرغتسم هددريل (هللا) درفملا مسالا ركذب خيشلا هل نذأي مث ءاهئاضوضو

 هسفن لغشي الو ؛مون وأ ماعط وأ ةالصل الإ فقوتي ال ءراهنلاو ليللا يف هتاقوأ

 هنع اًدراط هبلق اًظحالم ركذلا لصاويو ...ركذلل غرفتي لب «سانلا ىلإ ثدحتلاب

 «ىلاعت هّللا ىلع هبلق اًمماج «ناوكألا روصو رطاوخلاو سواسولا عاونأ
 .هتاهيجوتو هلاوحأو هفراعمو هتربخ نم هخيش هحنمي امب اًئيعتسم

 )١( ص فوصتلا نع قئاقح :  25١8:ص لئاسرلاو ةبوجألا يف لهانملا بذعأو 75١117.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هلال

 لحترتو «هيف درفملا مسالا مستريف ؛ هبلق ءاديوس ىلإ ركذلا ذفني ذئنيحو

 يف ىقرتيو «ىلاعت هّللاب سنألا ةوالحب رعشيو «رايغألا لوزتو «ةلفغلا هنع

 ىوس هل سيلو «هنع ربعي نأ نايبلا عيطتسي ال امم فراعملاو قاوذألا جرادم

 د ءاشفإ قوذلا

 :ةولخلا طورش

 نمف «طورشو بادآ نم اهل دب ال كلاسلا اهلخدي يتلا ةيلذاشلا ةولخلا

 ناكم نيعت بوجوو ءاهيف ديرملا لاخدإ ىلوتي اهلبق خيش ذاختا بوجو :كلذ

 :اهيف ميقي ةدمو ءاهل

 :ةولخلا يف خيشلا ذاختا بوجو ١-

 ديرملا لخدي خيش طارتشا ةولخلا ةحصل ةيلذاشلا ةقيرطلا تطرتشا

 خيش الب اهنكلو ١ :قورز لاق .«طورشملا دقف طرشلا دقف ىتم :اولاقو «ةولخلا

 هللا هعلطي نأ ةولخلا ديرملا لخدي نم طرشو ١ :ينارعشلا لاقو «©"”( ةرطخم
 طورش عيمج لعف ىلع ردقي ديرملا كلذ نأ ...حيحصلا هفشك قيرط نم ىلاعت

 هعلطي كلذكو «ةولخلا ةرمث هل لصحيل كلذو ءاهنم ءيشب لخي الو «ةولخلا

 ىلاعت هّللا نم ةنيب ىلع ديرملل ةولخلا تارمث عيمج لوصح ىلع ىلاعت ِهّللا
 ةهج نم ضراع هل ضرع املك هخيشب ةثاغتسالا ديرملا ىلع بجيو ...ةفرعمو

 7( ضراوعلا هنع عفدنت هخيش ىلإ هدانتسا ةكربب هنإف «ناطيشلا وأ سفنلا

 دي ىلع ةولخلا يقيقحلا ديرملا لوخد مايأ ةدم نوكي » :يمشاهلا دمحم لاقو

 ولو هريغ ىلإ تافتلالا هل زوجي ال ةولخلا ةدم يفف ...كلسملا يحلا خيشلا

 الإ هلامو هلهأ ةرشابم الو قوسلا ىلإ جورخلا الو دحأ عم ملكتي نأ الو «هبلقب

 )١( :ص فوصتلا نع قئاقح !1١8-57١.

 :ص فوصتلا دعاوق (6؟) 0858.

 ( 2:ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١910-١198.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 لاوط هذه يف ىقب ولو ...ام رمأ يف هخيش ريغ عجاري نأ الو «كلذب هل نذأ نإ
 .70(هرمع

 ديرم طورشل هركذ دنع ينارعشلا لاق «عطقني ال خيشلا دادمإ نِإف مهدنعو

 لاصتال هخيش هنع بجحني ال «هب ةلصتم هخيش ةيناحور ىري نأ» :ةولخلا

 فلأ ةئام اوناك ولو مهلك هيديرم دمت خيشلا ةيناحور لب ءرخآ ديرمب هحور
 2200فل

 :ةولخلا تيب نييعن بوجو -؟

 : ةبيجع نبا لاق «هفصوو ةولخلا تيب ذاختاب ةيلذاشلا ةقيرطلا تنتعا

 6 موقلا دنع بولطم ةلزعلاو ةدابعلل نكامألا ذاختا »

 اهنيب «ةنيعم دعاوق قفو صوصخم تيب يف متت يهف ةولخلا ةيفيك نع امأ
 هلوطو «كتماق ردق هعافترا نكيلف ةولخلا تيب ةئيه امأو » : هلوقب هَّللا ءاطع نبا

 ىلإ ءوضلا هيف ذفني بقث هيف نوكي الو «كتسلج ردق هضرعو «كدوجس ردق

 ةرومعم راد يف اًريصق اًميثو هبابو «تاوصألا نع اًديعب نوكيو «ةولخلا

 يف الإ يلخي ال نأ هطرش نمو ١ :اهفصو يف ينارعشلا لوقيو «' 6 سانلاب

 .©0( راهن ءوض الو «سمش عاعش اهلخدي ال ةملظم ةولخ

 كلذكو «تاراغملاو فوهكلا يف تناك نأ دعب اياوزلا يف نآلا نوكت يهو

 .'""ةحرضألاو روبقلا دنع نوكت

 ) )1١:صص ديدسلا لحلا .

 )  )6:ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١99.

  65.454/7؟ :ديدملا رحبلا

 .197 :ص حالفلا حاتفم (4)

 )  )9:ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١115.

 ) )1:ص زيربإلا :رظنا /547.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلاكلا

 :ةولخلا ةدم -"

 رهش لالخ لكك يبنلا لعفي ناك امك اًموي نوثالث اهتدم لصأ نإ :اولاق

 يهو «مايأ ةرشع ىلإ لصت اهيف ةدم لقأ نإو «ةثعبلا لبق ماع لك نم ناضمر
 موي نيعبرأ اهمتأو «''”ناضمر نم ريخألا رشعلل ِةكَي يبنلا فاكتعا نم ةذوخأم

 : ةللككلا ىسوم لعفل
 يف ال نكلو .«فاكتعالا نم عون اهتروصو اههوجوب يهو 7 :قورز لاق

 ريشت ةنسلا نكل «هل دح ال موقلا دنع اهرثكأو «هيف تناك امبرو .دجسملا

 لصأ يه ذإ .نوثالثلا :ةقيقحلا يف دصقلاو «آككا ىسوم ةدعاومب نيعبرألل

 .هئاسن نم لزتعا اذكو «ملسم يف امك ارهش ءارحب ْةْددَي رواجو .ةدعاوملا

 ارشع اهلقأو «هكولس يف ديرملاك هناصقنو دصقلا ةدايزو «دحاولا موصلا رهشو

 ."”( رشعلا مالسلا هيلع هفاكتعال

 :ةولخلا بحصت يتلا ةيلمعلا دعاوقلا

 هتلزع يف كلاسلل اهوعرش يتلا ةيلمعلا دعاوقلا ضعبل ركذ يلي اميف

 : هتولخو

 ١- ةولخلا لبق سفنلا ةضاير مدقي نأ :

 «قالخألا بيذهت يهو ؛ةضايرلاب ةولخلا لبق كيلعو » : هَّللا ءاطع نبا لاق

 ."”( ىذألا لمحتو ةنوعرلا كرتو

 لقيو «ةلزعلا بحيل هلوخد لبق لكألا ةلقو مالكلا ةلق هسفن دوعي نأ -؟
 .9(2(هرهس رثكيو همالك

 ) )1١:ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا :رظنا 47.

 .016:ص فوصتلا دعاوق (6(؟)

 ) )4:ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١98.



 فلما ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نم سانلا حيرتسيل هقالخأ بيذهتو )هللا ىلإ برقتلا هتولخب يوني نأ -؟
 نيالا

 ."' ”هبايث فظنيو رهطتيو لستغي نأ - 5

 .'”'دحأ اهب ملعي الأ -_ه

 هللا ةرضح هنإ ثيح نم دجسملا لخدي امك ةبيهلاب ةولخلا لخدي نأ -5
 ظ .'”ةصاخلا

 : ىلاعت هّللا يف ركفتلاب هسفن لغشي نأ -ا

 بجوت يهف «ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيلع تدكأ يتلا رومألا مهأ نم رمألا اذهو

 ءيش يف ريكفتلا نع ماتلا عاطقنالاو ءركفتلا ةمزالم هتلزع يف كلاسلا ىلع

 ناديم اهب لخدي ةلزع لثم ءيش بلقلا عفن ام ١ :هللا ءاطع نبا لاق ءهاوس

 «ةركفب ةبوحصم ةلزع نم بلقلل عفنأ ءيش ال » :ةبيجع نبا لاقو «''"«ةركف

 الو «ةيمح ريغ نم ءاودلا عفني الف ءءاودلاك ةركفلاو «ةيمحلاك ةلزعلا نأل

 نم دوصقملا ذإ ...اهيف ةركف ال ةلزع يف ريخ الف «ءاود ريغ نم ةيمحلا ىف ةدئاف

 لاغتشاو «بلقلا نالوج وه غرفتلا نم دوصقملاو .بلقلا غرفت وه ةلزعلا

 «بلقلا نم هنكمتو «ملعلا ليصحت ةركفلا لاغتشا نم دوصقملاو «ةركفلا

 ."0 هتحص ةياغو هؤاود وه بلقلا نم هّللاب ملعلا نكمتو

 لحت تسيل ةولخلا نأل ثيدح وأ ةيآ مهف يف ريكفتلا نم هنطاب عطقي نأ -4

 ) »1١ص حالفلا حاتفم : 17.

 ١98-١94. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول  (؟)

 .18 :صص حالفلا حاتفم (14)

 )  )6:ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١199.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا قلاش

 ءيش رضأ ركفلاف «نوكلا بتارم يف نالوجلا نم هنطاب ديقيو «''”كلذ لثمل

 رصح بوجو ينعي اذهو «ةحيحص ةرمث هبحاصل رهظي الو «تاولخلا عيمج يف

 ."”ىلاعت هللا وهو هنيعب دحاو عوضوم يف هابتنالا

 رطخي داكي الف «لامو دالوأو ةجوز نم هللا ىوس امع هرهاظ عطقي نأ 1- ١

 ." 6 كلذ نم ءيش هلاب ىلع

 اهيف يلصيو «هلبق هخيش اهلخدي ىتح ةولخلا يف لخدي ال نأ» ٠١-
 290( ةيتعكر

 .”ةكرحلا نم رثكي ال نأ ١-

 هخيش ريغ دحأل هتولخ باب حتفي ال نأ -7

 ."”ةراهطلا مئاد نوكي نأ ١-

 ."*”رهسلا مئاد نوكي نأ -4

 ىلإ ديرملا فاضأ نإف » :ةبيجع نبا لاق «ءتمصلا مئاد نوكي نأ -6

 .هتيانع ترهظو «هتيالو تلمك دقف ءرهسلاو .عوجلاو «تمصلا ةلزعلا

 .(7( رايغألا روص هبلق ةآرم نم تحمناو ء«راونألا هيلع تقرشأو

 .“""''ةدلخلا ةدم امئاص نوكي نأ -5

(030 

 )١( :ص ةيسدقلا راونألا حقاول 560٠١.

 :ص حالفلا حاتفم (؟) 5115.

 )  6)6:ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١1994.

 )  )5:ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١94.

 ( 2ص حالفلا حاتفم .: .

 5٠١. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول (5)

 ١99. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول 620

 5٠١. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول (4)

 5١0. :ص ممهلا ظاقيإ (9)

 ) )2٠١:ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١1994.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .''"ًظوفحم ةولخلا باب فلخ وأ .هعم اًدعم هؤاذغ نوكي نأ - ١١

 0 عبشلا عبشي وأ طرفملا عوجلا عوجي الأ -

 ."””الكصأ ناويح نم هؤاذغ نوكي الأ 8
 ٠- هسفنب هءاذغ عنصي نأ 2 .

 اًرارم هسفن عطقي نأو ءاّضم ءاملا هبرش نوكي نأ ١-

 ,0ه] دعم هندب هب نوكي ام بايثلا نم سبلي نأ -7

 .""”مونلا هبلغ اذإ الإ ةولخلا يف ماني الأ -7

 ا*'بتاورلاو ضئارفلا ىلع ةدابعلا يف رصتقي نأ -5

 .'"”اهريغ الو ةلمن الو اًناويح لتقي ال نأ -

 .' '”ةمارك لوصحب هتمه قلعتت ال نأ -5

 هريغ الو رادج ىلإ اًدبأ هتولخ يف دنتسي ال نأ -

 نأ ىلإ سلجملا حتفي نيح نم هينيع اًضمغم هسأر اًقرطم هبر ركذي نأ -

(0) 

0010 

 نسوا :

 هنم عرفي

 .518 :ص حالفلا حاتفم (00١

 .18 :ص حالفلا حاتفم (6)

 .518 :صص حالفلا حاتقم ()

 .18 :.صص حالفلا حاتفم (4)

 .18 : ص حالفلا حاتفم )0(

 .19 :صص حالفلا حاتفم ()

 .19 :ص حالفلا حاتفم 60

 .59 :صص حالفلا حاتفم (4)

 .19 :ص حالفلا حاتفم ()

 )٠١( :ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١199.

 )١١( :ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١198.

 )( :ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١198.



 « دقو ضرع » ةيلذاشلا ةلرقللل

 :صوصخم اًركذ ةولخلل صصخي نأ -9

 هّللابو ءهّللا مساب ١ :لوقي نأ هيلعف ةولخلا هلوخد كلاسلا أدتبا اذإ :اولاق

 اًصاخ اًركذ اهل نوكي نأ ةولخلا بادآ نم نأ اومعزو «2')« هللا ىلإو هللا نمو

 :وهو عماجلا مسالا كركذ نكيلو  :هّللا ءاطع نبا لاق «هادعتي نأ زوجي ال

 هب هوفي نأ رذحاو ءركذلا اذه دعتت الو ء(وه وه) :تعش نإو «(هللا هللا هّللا)

 ."'( لئاقلا وه كبلق نكيلو ء كناسل

 يبسح » : لوقي نأ هيلعف ةولخلا يف ردصلا قيضب كلاسلا سحأ اذإ :اولاقو

 عسو نم اي ءهّللاب الإ ةوق ال هللا ىلع تلكوت «هَّللاب تيضر هّللاب تنمآ هللا

  كلأسأ «ميظعلا يلعلا وهو امهظفح هدؤي الو «ضرألاو تاوامسلا هيسرك
 ينإ ...قلخلا فوخو «قزرلا مه نم يبلق هب نكسي اًناميإ كظفحب ناميالا
 هدعبب الو ءيش برقب سحأ الو ىرأ ال ىتح ينم كبرقب ينبيغت نأ كلأسأ

 ."70 ىنع

 ىلع دري :اولاق :يناطيشلا دراولاو يكلملا دراولا نيب قرفي نأ -“»

 وه ام اهنمو «يناطيش وه ام اهنمف «تادراولاب فرعي ام هتولخ ىف كلاسلا

 نبا قيرفتلا اذه نيب دقو ءامهنيب قيرفتلا فرعي نأ كلاسلا ىلع بجيو « يكلم

 ةدرب هبقعي يكلملا نأ يناطيشلاو يكلملا دراولا نيب قرفلاو » : هلوقب هللا ءاطع

 هعبتي يناطيشلاو ءاّملع كرتيو «ةروص كل ريغتي الو ءاّملأ هل دجت الو ؛ةذلو

 ."”« اًطيبخت كرتيو «ةريحو ملأو ءاضعألا يف شيوهت

 قحلا نيبي ىتح هخيش ىلع تادراولا كلت ضرعي نأ ينارعشلا بجويو

 )١( :ص ةيلعلا رخافملاو «575 :ص رارسألاةرد ”57.

 :ص حالفلا حاتفم (؟) ٠١.

 .6 07-5 : ص ةيلعلا رخافملاو «97 :ص رارسألاةرد («؟)

 .14 :صص حالفلا حاتفم (5)



 رهظو ةولخ ىف ىلاعت هللا ركذي ناك اذإ ديرملا طرش نم ١ : ىنارعشلا لاق ءاهيف

 .'')0 هخيش نع همتكي نأ رذحيلو «كلذ وحنو «ىناحبس وأ ءانأ

© © 9 

 )١(  :ص ةيسدقلا راونألا حقاول ١198.



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا قلل

 .ةلزعلا جئاتن :ثلاثلا ثحبملا

 ال ةريثك دئاوفو رامث اهنع جتني ةيفوصلا ةولخلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 اًباتك فلؤي ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش نم خيش داكي الو ءاهنودب كلاسلل لصحت

 .هلاح يف ةدايز لماكلل يهو » :قورز لاق :اهدئاوفو ةولخلا رامث ركذيو الإ

 بلقلا دارفإو «ةسبالملا ساندأ نم بلقلا ريهطت اهب دصقلاو ...ةيقرت هريغلو

 .7(ةدحاو ةقيقحو ءدحاو ركذل

 امنإو .ةماه اًراثآو ةليلج دئاوف ةولخلل نإ) :ىسيع رداقلا دبع لاقو

 ءاهتيكزتو سفنلا بيذهت :اهدئاوف نمف ءاهرامث انجو اهتوالح ىاذ نم اهكردي

 ىلع سفنلا ضورتو ...هتسلاجمب سانئتسالاو «ىلاعت هَّللا ةعاط ىلع اهتضايرو

 لغاوشلا نم لقعلاو ركفلاو بلقلا حيرتو ...اهبرب سنألاو اهترابل ناعذإلا

 «ناميإلا معط دبعلا قوذي كلذ دنعو ؛ةقحالتملا اهمومهو «ةبقاعتملا ةيويندلا

 نم رثكأ اهل يلذاشلا ينارعشلا دع دقو ل ةنينأمطلاو ةداعسلا ميسن قشنتسيو

 رامثلاو :؟*”ةولخلاو ةلزعلل رامث )١٠١( ةبيجع نبا دع كلذكو «"7ةرمث (7)

 اهنم حئاتنلاو رامثلا هذهو ءاّدج ةريثك ةولخلاو ةلزعلل اهوعرتخا يتلا دتاوفلاو

 اهوعرتخا تافارخو ماهوأ يه ام اهنمو «سانلا نع ةلزعلاب لصحت «قح يه ام
 : ةولخلاو ةلزعلل

 ١ - هيف قلع ام لك نم بلقلا ةآرمل ءالج :

 لاكشأ نم بلقلا ةآرم ولجت اهنإف رهاظلا ةولخ امأو » : ِهّللا ءاطع نبا لاق

 .65 :ص فوصتلا دعاوق ((0)

 5١6-5:5, :ص فوصتلا نع قئاقح (؟)

 50١-18١9, :ص ةيسدقلا راونألا حقاول :رظنا (*)

 65-1١, :ص ممهلا ظاقيإ :رظنا (:4)



 وطنم تاملظ لاكشألا هذهو ءاهيف امو ايندلا رشاعو «لقع ذنم اهيف تشقتنا

 ةطساوبف «ةلفغلا وهو بلقلا أدص اهنم لصحيف بكرتنو «ضعب ىلع اهضعب

 .''”( ريكلاك ةولخلاف ءأدصلا نع بلقلا ةآرم ىلجتت ...موصلاو ركذلاو ةولخلا

 : ءاعدلا ةباجإ -"

 كيلعف رصبلا حمل نم عرسأ يف كل باجتسي نأ تدرأ اذإ » : يلذاشلا لاق

 1 سانلا نع ةولخلاب

 :ةيدسجلاو ةيسفنلا ضارمألا نم حورلل جالع ٠'-

 ةيسفنلا ضارمألل يحور جالع ةولخلا نإ» :ميهاربإ يكز دمحم لاق

 ."7( ةيمسجلا ضارمألل جالع يه مث «ةيقلخلاو

 : ةنملا بهاومب رفظلا - ؟

 فشك :ةعبرأ يهو «ةنملا بهاومب رفظلا :ةلزعلا ةرمث ١ :يلذاشلا لاق

 لاق ءةملكلا يف قدصلا ناسلو «ةبحملا قيقحتو «ةمحرلا لزنتو ءءاطغلا

 167 بوُقيَو ٌقحْسِإ هُهَل انبهو ِهَلَأ نود ني نودي اَمَو ْميَمَعأ اًمَلق8 : ىلاعت هللا

 1176 [48 :ميرم ةروس] انين اَنَلَعَج

 : ناسللا تافآ نم ةمالسلا -ه

 يف ملسي الو ...ملكتي نم هعم دجي ال هدحو ناك نم نإف » : ةبيجع نبا لاق

 .""”( عامتجالا ىلع ةولخلا رثآ نم الإ هتافآ نم بلاغلا

 .16 :صص حالفلا حاتفم (0)

 .87 :ص رارسألاّةرد ()

 .57 :ص لوصولا لوصأ (*)

 .65 :ص ةيلعلا رخافملاو «55 :ص رارسألاةرد (4)

 .01/ :ص ممهلا ظاقيإ (9)
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 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : فشكلل ببس - 5

 ءاهيف اودرطتساو اهيلع اودكأ يتلا جئاتنلا مظعأ نم ةرمثلاو ةجيتنلا هذهو

 ةلحرم ىلإ لصي هنإف ةولخلاو ةلزعلا بادآب ققحت اذإ كلاسلا نأ اومعز دقف

 «قدصلاو قحلاب قطنيو «ةبحملا هاشغتو .ةمحرلا هيلع لزنتتو .فشكلا

 تروشنيو قحسإ دل انبعَو هلل نوه نم نوذنتي امو متع الفم : ىلاعت هلوقب اولدتساو
 .48[017 :ميرم ةروس] هاّسيبي المج لمَ

 نمف «ةولخلا بحاصل لصحت فوشكلا نم ةريثك اًعاونأ ينارعشلا ركذو

 عاونأ نم نورشعو ةسمخ يه»١ :ينارعشلا لاق «ةلماك هتولخف هل تلصح

 مل نم نإو «حتفلا ةحص تامالع نم اهلوصح نأ ىلع اوعمجأ دقو .فشكلا

 لوخد نم هل لضفأ فرحلاو عئانصلاو بسكلاو ملعلاب هلاغتشاف هل لصحت

 : فوشكلا هذه ينارعشلا ددع مث 27( ةولخلا

 ١ - بئاغلا قلخلا ملاع نع هل فشكي نأ :

 روعق يف سانلا هلعفي امع رادج الو ةملظ هبجحي الف١ :ينارعشلا لاق
 / 0( اهتويب

 : بارش اهيف يناوأب ىتؤي نأ -"
 .لسعلا مث نبللاف الإو ءاهنم نبللا برشي نأ هل يغبنيف » : ينارعشلا لاق

 ثروي هنإف ءرمخلا برش نم رذحيلو «لضفأ وهف لسعلاو نبللا نيب عمج نإو

 راهنألا ءامب جوزمملا نود هبرشيلف رطملا ءامب اًجوزمم رمخلا ناك نإف «حطشلا

 ."*”« نويعلاو رابآلاو

  6١:ص اهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا 47.

 )  )0:ص ةيسدقلا راونألا حقاول 7١١.

 )  )0ةيسدقلا راونألا حقاول ص:.١١١.

 )  )5:ص ةيسدقلا راونألا حقاول 1١١.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا ١ هليل

 ."'"ةدهاشملا ةرضح يف ركذلا نع ينغيو .روكذملا هل ىلجتي نأ -"

 تافتلالا هل ىغبني الف .اهلك ةكلملا بتارم ىلاعت قحلا هيلع ضرعي نأ -4
١ 49 

 اهيلإ .

 لك رس فرعيف ءاهريغو ةيندعملا راجحألا رارسأ نع هل فشكي نأ -ه

 ." ةحيحصلا ءايميكلا لمع فرعيو «عفانملاو راضملا يف هتيصاخو رجح

 نم اهيف امب هربختو ةبشع لك هيدانت ىتح تابنلا رارسأ نع هل فشكي نأ -5

 .' 7” صاوخلا

 : تارشحلا ىتح هلك ناويحلا رارسأ نع هل فشكي نأ -ا/

 «ةراضلاو ةعفانلا صاوخلا نم اهيف هللا هعدوأ امب هفّرعتو ءاهيلع ملسيو

 ."””ديجمتلاو حيبستلا عاونأ نم هب ىلاعت هّللا دبعت امبو

 .27لابخلاو سحلاو ريوصتلا ملاع نع هل فشكي نأ -/#

 ."”اهملاوعو ةيبطقلا بتارم نع هل فشكي نأ -

 :ةزعلا ملاع نع هل فشكي نأ ٠-

 هللا دنع نم ةلزنملا ةميقتسملا عئارشلاو ةميلسلا ةلدألا عيمج فرعيف

 لاوقأ نيب عمجلا فرعيو «”فشكلاب اهفيعضب ليق يتلا ثيداحألا هدنع

 )١(  :ص ةيسدقلا راونألا حقاول ٠١١.

 )0؟(  :ص ةيسدقلا راونألا حقاول 5١١.

 )*(  :ص ةيسدقلا راونألا حقاول ؟5١7.

 )  )4:صص ةيسدقلا راونألا حقاول ؟5١.

 )  )5:ص ةيسدقلا راونألا حقاول ؟5١.

 ) )5:صص ةيسدقلا راونألا مقاول ٠١7.

  0:ص ةيسدقلا راونألا حقاول 5١.

 )  )4:ص ةيسدقلا راونألا حقاول ”٠١.



 ليحل ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ."''ههعابتأو نيدهتجملا

 ."”رارسألا تاضماغ نع هل فشكي نأ ١١-

 منهج نع مث .مهلك اهلهأ بتارمو نانجلا عيمج نع هل فشكي نأ ١١-

 ."*”رانلا لخدي نمو ةنجلا لخدي نم فرعيو .”"اهلهأ بتارمو اهتاكردو

 نم هتلزنمو «هرمأ ةبقاع فرعيف «ةينامحرلا رارسأ نع هل فشكي نأ ١-

 ."”ءامسألا تارضح

 الف «نجلاو سنإلاب ةصاخلا ةنسلألا رئاس ةفرعم نع هل فشكي نأ -5

 ."'هيلع هدابع صاوخ هيلع علطي يذلا

© © © 

 1١9. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول (1)

 ٠١7. :ص ةيسدقلا راونألا حقاولا (0)

 5١. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول )9( 

 ٠١7. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول (5)

 1١7. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول (5)

 5١8. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول ()

 5١5. :ص ةيسدقلا راونألا حقاول )0(6 



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا قلقا

 .ةيلذاشلا دنع ةولخلاو ةلزعلا موهغم دقن :عبارلا ثحبملا

 :ةلزعلاو ةطلخلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم :اًلوأ

 حلاصلا فلسلا لعف يفو ءِدكي هلوسر ةنس يفو كيو ِهَّللا باثك يف ءاج
 دروو ءاهليلقت وأ سانلاب ةطلخلا مدعو ةلزعلا لضف ىلع ةرات لدي ام مهلاوقأو

 «سانلاب طالتخالاو ةعامجلا ىلع ثحلاو ءاهنع يهنلا ىلع لدي ام ىرخأ ةرات

 اهنع هنت ملو «قالطإب اهب رمأت مل صوصنلا هذه نأ صوصنلا هذه نيب عمجلاو
 .ليصفتلا كلذ يف باوصلا لب ؛قالطإب

 :ةطلخلاو ةلزعلا يف سانلا ماسقأ

 : ةماتلا ةلزعلا لهأ :لوألا فقوملا

 نم هيلع مه ام لازتعاو ءاّيلك الازتعا سانلا لازتعا اوأر نيذلا مهو

 ىلع مهنم اصرح مهب طالتخالا نعو مهتابسانم نع دعبلاو «داسفلاو تاركنملا

 يف لزتعاف داز مهضعبو «دجاسملاو تويبلا اومزتلاف «مهقالخأو مهنيد ةنايص

 لاثتما يه مهنم ةولخلاو ةلزعلا هذه نأ اومعزو «يراحصلاو لابجلاو فوهكلا

 فهكلا لهأ ىلع ٍةِكي هللا هب ىنثأ ام اهنمو ؛ ةلزعلا لضف يف ةدراولا صوصنلل

 مكبر ل رْشنَي ٍفهَكْلا لإ أوف َهَلَأ اَّلِإ وُدُبَتَي اَمَو َمُهوُمتلرَمآ ذو : ىلاعت هلوقب

 ىلإ مهب ىدأ اذه نكلو «[15:فهكلا ةروس] انَفَرَم رمرْمأ ْنِي كَل هيو -وِتَمْحَي نْم
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرتو ءماحرألا عطقو «تاعامجلاو عمجلا كرت

 دو لاق دقو «مهتوعد البو «ةيعرشلا قرطلاب مهيلع راكنإلا مدعو ءركنملا

 سانلا طلاخي ال يذلا نم ريخ مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي يذلا نمؤملا »

 ثيدحلا دنع لوقلا اذه باحصأ ريوصت قبس دقو «'''( مهاذأ ىلع ربصي الو

 ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هححصو ؛65 : ح يقهيبلاو 257١747 :ح دمحأ هجرخأ )١(

 .179:ح ةحيحصل : ا



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةولخلاو ةلزعلا نع

 : عييضتلاو ةطلخلا يف طيرفتلا لهأ : يناثلا فقوملا

 وأ ريخلا يف تناك ءاوس «ةطلخلا يف اوطرفأو ةلزعلا يف اوطرف نيذلا مهو

 قلخلا ةطلاخمب مهسفنأ وهلأ لب ؛مهسفنأبو مهبرب تاولخ مهل نكي ملو ءرشلا
 تامرحملا يف اوعقوو مهنيد فعضف ءهركذو هللا ةدابع نع اولغشناف

 نعو «تافلاخمو تاركنم نم هيلع مه اميف سانلا مهتتهادمل تاهوركملاو

 نم ريذحتلاو ةلزعلا ىلع ثحلا ءاجو «ريفنتلاو يهنلا ءاج مهعينصو ءالؤه لثم

 نم ةحار ةلزعلا » : هلو باطخلا نب رمع لاق امك ؛ ةطلخلا نم لاوحألا هذه

 ملسي مل سانلا طلاخ نم » : ضايع نب , ليضفلا لاق امكو «' ا”( ءوسلا طالخأ

 نأ امإو «لطابلا يف اوضاخ اذإ مهعم ضوخي نأ امإ : نيتنثا ىدحإ نم جني ملو

 ""«هيف مهكرشيو مثأيف ريغي الف ؛هئاسلج نم هعمس وأ اركنم ىأر اذإ تكسي
 : لادتعالاو طسولا لهأ : ثلاثلا فقوملا

 لك ةطلاخم يف اوعسوتي ملو ءاّمات اًرجه سانلا اورجهي مل نيذلا مهو

 ,ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا هئارو نم لصحي نم ةطلاخم اوراتخا لب «سانلا

 نأ تققحت اهلئاوغو ةلزعلا دئاوف تفرع اذإف ١ :ةمادق نبا لاق كلذ وحنبو

 صخشلا ىلإ رظني نأ يغبني لب ءأطخ اتابثإو ايفن ليضفتلاب اًملطم اهيلع مكحلا
 بيبسب تئافلا ىلإو «هتطلاخم ىلع ثعابلا ىلإو «هلاحو طيلخلا ىلإو .هلاحو

 حضتيو قحلا نيبتي كلذ دنعف «لصاحلاب تئافلا ساقيو «دئاوفلا نم هتطلاخم

 اهنسحتو ةلزعلا حدمت يتلا تالوقنلا ''”يباطخلا ركذ املو «"”' لضفألا

 ) )1١ص ايندلا يبأ نبال دارفنالاو ةلزعلا :5٠١

 .59 : ص قباسلا ردصملا (*0)

 ١760. :صص :نيدصاقلا جاهنم رصتخمم 6()

 - رهشأ نم ؛«يعفاشلا بهذم ىلع هقفلا ذخأ «يباطخلا ميهاربإ نب دمحم نب دمح :وه (4)



 « دقيو ضرع » ةئلذاشلا ةلاتللا

 يتلاح يف دصقلا موزل يف باب) :هامس اًناب (ةلزعلا) هباتك يف درفأو كردتسا

 ثيح ىلإ ةلزعلا رمأ يف مالكلا انم ىهتنا دق » :هيف لاق ؛(ةطلخلاو ةلزعلا

 ءافجلا هعم انَّسح دق نوكن نأ انفخ ام رابخألا نم اهيف اندروأو .هغلبن نأ انطرش

 نإف ؟؛اندرأ هايإ الو ءانيرجأ اذه ىلإ سيلو «هنم زارتحالا اندرأ ثيح نم

 «نيتئيسلا نيب ةنسحلاو ءاهطسوأ رومألا ريخو .ءمومذم ءيش لك يف قارغإلا

 ىلع لمحلاو ءالعو زع قلاخلا ةدابع يف قارغإلا كي هللا لوسر باع دقو

 قلختلا باب نم اهنود امب كنظ امف ؛اهلكيو اهدوؤي ام اهنم سفنلا

 ,"00( ؟فلكتلاو

 صخشلاو «ةبحتسم وأ ةبجاو نوكت ةرات ةطلخلا نإ» :ةيميت نبا لاقو

 نأ كلذ عامجو «ةرات دارفنالابو «ةرات ةطلاخملاب ارومأم نوكي دق دحاولا

 اهيف ناك نإو ءاهب رومأم يهف ىوقتلاو ربلا ىلع نواعت اهيف ناك نإ ةطلاخملا
 سنج يف نيملسملاب طالتخالاف ءاهنع يهنم يهف ناودعلاو مثالا ىلع نواعت

 «فوسكلا ةالصو «نيديعلاو «ةعمجلاو .ءسمخلا تاولصلاك :تادابعلا

 .هلوسرو هب هَّللا رمأ امم وه كلذ وحنو ءءاقستسالاو

 «نيقراملا جراوخلاو رافكلا وزغ يفو «جحلا يف مهب طالتخالا كلذكو

 كلذكو ء«راجف تاعامجلا كلت يف ناك نإو ءاراجف كلذ ةمئأ ناك نإو

 .كلذ وحنو «هل هعفنل امإو «هب هعافتنال امإ ءاناميإ هب دبعلا دادزي يذلا عامتجالا

 هركفتو هتالصو هركذو هئاعد يف هسفنب اهب درفني تاقوأ نم دبعلل دب الو

 اهيف هكرشي ال يتلا رومألا نم هب صتخي امو «هبلق حالصإو هسفن ةبساحمو

 .هتيب ريغ يف امإو ...هتيب يف امإ «هسفنب هدارفنا ىلإ اهيف جاتحي هذهف «هريغ

 :رظنا «(ه1848) «ةنس تسبب يفوت «(دواد يبأ ننس حرش)و «(ثيدحلا بيرغ) هفيناصت -

 ١17/5. /؟ :ربعلاو «358- 7 /0١/:ريسلا

 .3ا/ : ص : يباطخلل هلزعلا )1١(



 ةليقكلا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ام رادقم امأو .أطخ اًملطم دارفنالا رايتخاو ءأطخ اًملطم ةطلاخملا رايتخاف

 اذهف «لاح لك يف هل حلصألا وه امو ءاذهو ءاذه نم ناسنإ لك هيلإ جاتحي

 .""«مدقت امك صاخ رظن ىلإ جاتحي
 اهئارو نم لصحي امل لضفأ ةطلخلا نأ لصألاف ءقحلا وه فقوملا اذهو

 : لضفأ تاقوألا ضعب يف ةلزعلا نوكت دق نكل ريثك ريخ نم

 يذلا نمؤملا » :ِِكك يبنلا لوق ةلزعلا ىلع ةطلخلا ليضفت ىلع ةلدألا نمو

 الو سانلا طلاخي ال يذلا نمؤملا نم لضفأ مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي

 ظ .« مهاذأ ىلع ربصي

 طالتخالا لضف) :ناونعب اياب نيحلاصلا ضاير هباتك يف يوونلا دقعو

 ركذلا سلاجمو ءريخلا دهاشمو «مهتاعامجو «مهعمج روضحو «سانلاب

 داشرإو «مهجاتحم ةاساومو «مهزئانج روضحو .«مهضيرم ةدايعو «2مهعم

 نع يهنلاو ,فورعملاب رمألا ىلع ردق نمل مهحلاصم نم كلذ ريغو «مهلهاج

 .(ىذألا ىلع ربصو «ءاذيالا نع هسفن عمقو «ركنملا

 هتركذ يذلا هجولا ىلع سانلاب طالتخالا نأ ملعا ١ :هلوقب كلذ حرش مث

 همالسو هَّللا تاولص ءايبنألا رئاسو لكي هّللا لوسر هيلع ناك يذلا راتخملا وه

 نمو «نيعباتلاو ةباحصلا نم مهدعب نمو «نودشارلا ءافلخلا كلذكو «مهيلع

 .مهدعب نمو نيعباتلا رثكأ بهذم وهو «مهرايخأو نيملسملا ءاملع نم مهدعب

 اوُنَواَمَتَو م : ىلاعت هللا لاق نيعمجأ ,ِو ءاهقفلا رثكأو ءدمحأو يعفاشلا لاق هبو

 ةريثك هتركذ ام ىنعم ىف تايآلاو «[؟ :ةدئاملا ةروس] وقتل ريل ع

 ْ ,©06 ةمولعم

 )١( عومجم الفتاوى:١٠١/455-4505.

 .1508-؟6ا/ :ص نيحلاصلا يضاير (؟)



 «دقنو ضرع » ةيلذاشلا ليتك

 : نيتروص يف كلذو ؛ةطلخلا نم لضفأ ةلزعلا نوكت دقو

 ءاملعلل نوكت يتلا يهو .تقو نود تقو يف ةيئزج ةلزع : ىلوألا ةروصلا

 مهو «ريخ هيف سيل اميف مهتطلاخم نع نودرفني مث ردقب سانلا نوطلاخي نيذلا
 قرطلا لعفت امك اًبادآ اهل نوبتري الو «ةولخلل ةصاخ اًنويب مهل نوذختي ال كلذب

 دقو .مهريغ لامعأ لوضفل كرتو ءرشلا لهأ نع ةلزع درجم وه لب «ةيفوصلا

 اصوصخ «.قلخلا نع ةلزعلاك اعفن فرعأ ام » :هلوقب يزوجلا نبا كلذ نيب

 نمو «ةمعن ىلع ادوسح وأ ةبكنب اتماش الإ ىرت داكت ال كنإف «دهازلاو ملاعلل

 امهنإف .دهازلاو ملاعلل الإ ةقيقحلا ىلع ةلزع ال مث ...كتاطلغ كيلع ذخأي

 هبتكو .هسنؤم هملعف ملاعلا امأ «ةلزع يف ال اناك نإو .ةلزعلا دوصقم ناملعي

 قباسلا نامزلا ثداوح يف ريكفتلاو .هموقم فلسلا ريس يف رظنلاو «هثدحم

 نع هرصبل فشك نإف «هسيلج هدوبعمو «هسينأ هدبعت دهازلا كلذكو ...هتجرف
 ةدحولا يف امهف يذؤي ام الزتعا امنإ «هنع اوباغو قلخلا نع باغ هعم لومعملا

 نم قلخلا ملسو .«قلخلا رش نم املس دق نالجر ناذهف ءةعامج نيب
 ."0(امهرورش

 نأش يهو «ةولخلا وهف ءالخلا امأ ١ :يوونلا لوق ةولخلا هذه يف لخديو

 لَك ةلزعلا هيلإ ْتَبَبُْح» :يباطخلا لاقو .2"”(نيفراعلا هَّللا دابعو «نيحلاصلا

 ءرشبلا تافولأم نع عطقني اهبو ءركفتلا ىلع ةئيعم يهو «بلقلا غارف اهعم نأل
 ."0«هبلق عشختيو

 : اهنم «ةنيعم تالاح يف حصت امنإو .سانلا نع ةمات ةلزع : ةيناثلا ةروصلا

 : مهلاتتقاو مهتملك قرفتو نيملسملا فالتخاو نتفلا مايأ : ىلوألا ةلاحلا

 )١( :ص رطاخلا ديص 5910-7945.

  00:يورنلا مامالا حرشب ملسم حيحص 7/5 ١98.



 اهيف دعاقلا : ةنتف نوكت مث الأ «نتف نوكتس اهنإ » :ِةَي يبنلا لوق كلذ نمو

 وأ «تلزن اذإف الأ ءاهيلإ يعاسلا نم ريخ اهيف يشاملاو ءاهيف يشاملا نم ريخ

 نمو «همنغب قحليلف منغ هل تناك نمو «هلبإب قحليلف لبإ هل ناك نمف «ءتعقو

 مل نإ تيأرأ هللا لوسر اي :لجر لاقف :لاق ء(هضرأب قحليلف ضرأ هل تناك
 مث «رجحب هدح ىلع قديف هفيس ىلإ دمعي) :لاق ؟ضرأ الو منغ الو لبإ هل نكي

 له مهللا ؟تغلب له مهللا ؟تغلب له مهللا .ءاجنلا عاطتسا نإ جنيل

 270... ؟تغلب

 نأ سأب الف ةنتفلا تناك اذإ ١ :لاقف ةلزعلاو ةطلخلا نع دمحأ مامإلا لئسو

 .'7( ريخ راصمألاف ةنتف نكمي مل ام امأف «ءاش ثيح لجرلا اهلزتعي

 حالصالا رذعتي نيح كلذو «سانلا داسفو نامزلا داسف دنع :ةيناثلا ةلاحلا

 ماعلا ماتلا فارحنالا دنع كلذو ؛ مهنايدأ ةقرو مهرحانتو مهفالتخال سانلا يف

 امك .هسفنب ينتعيو سانلا لزتعي نأ ملسملل عرشي ذئنيحف ؛ةلماشلا ةبرغلاو

 رمأ رذيو .مهنوؤش حالصب متهيو .هئاصلخو هباحصأ نم ةصاخلا رمأب ينتعي

 لمشي نأ امإو ءناكم نود ناكم يف نوكت نأ امإ ةلاحلا هذهو «ةماعلا

 ال اذهو ؛اهلك اهيف ةيلهاجلاو ةبرغلا مكحتستو ضرألا لك ماعلا فارحنالا

 .ةعاسلا مايق برق الإ نوكي

 نأ كشوي وأ - نامزبو مكب فيك » :ِهِلَك يبنلا لوق ءاج ةلاحلا هذه يفو

 مهدوهع تجرم دق سانلا نم ةلاثح ىقبت ؛ةلبرغ هيف سانلا لبرغي -نامز ىتأي

 اي انب فيكو :اولاقف «هعباصأ نيب كبشو ءاذكه اوناكف اوفلتخاو «مهتانامأو

 رمأ ىلع نولبقتو «نوركدت ام نورذتو «نوفرعت ام نوذخأت :لاق ؟هللا لوسر

 .”١//:ةيعرشلا بادآلا (؟)



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا ٠ كلتا

 ."'"( مكتماع رمأ نورذتو .«مكتصاخ

 :ةولخلاو ةلزعلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق نالطب :اًيناث

 نم اهيف ءاج امو «ةيفوصلا ةولخلا ةينسب اهلوق يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تلض

 تاولخلا كلت ىلع بترتو «دئاوفو جئاتن نم اهيلع اوبتر امو «دعاوقو بادآ

 عمجلا عييضت اهمهأ نم ناك يتلا .دسافملاو رورشلا نم ةريثك عاونأ ةعدتبملا

 رطاخم نم ناك كلذكو «ليلد اهليضفت يف دري مل نكامأ ليضفتو «تاعامجلاو

 فوهكلا كلت ىف نيكلاسلاو كاسنلاب نيطايشلا بعالت تاولخلا كلت كلاهمو

 نع هلوقب يزوجلا نبا رارضألاو ريذاحملا هذه نيب دقو «ءيراحصلاو روبقلاو

 بلطو «لمعلاو ملعلا لهأل ةطلاخملا لئاضف هتوفت » : ةلزعلاو ةولخلا بحاص

 هلاح نم هل ثدحيف .مهفلا لهأ ةسلاجمب هسفن عافتناو «قلخلا عفنو ءدلولا

 امبرو ءقلخلا ءاسو ءعبطلا سبي امبرو .دارفنالا رثؤيف .«شحولا اهيف هباشت

 هل ليخ امبرو «هفرعي امب ىنغتساو ءايلوألا نم هنأ نظ امبرو «ةسوسو ةولخلا

 هيف وه يذلا نأ نظ امبرو «تامارك اهدعي وهو تالايخلا نم ءايشأ ناطيشلا

 تيبي نأ ىهن : هلكت هّللا لوسر نإف «برقأ ةهاركلا ىلإ هنأ يردي الو «ةياغلا
 سرد (9) . )00

 «لتبت اذهو لتبتلا نع ىهنو «هدحو تيبي مهنم لك ءالؤهو ؛ هدحو لجرلا

 يبأ حيحص يف ىنابلألا هححصو (617 : ح ةجام نباو « :ح دواد وبأ هجرخأ )١(

 .5 14/8 : ح دواد

 تيبي نأ ةدحولا نع ىهن » : ظفلب 201787 :ح رمع نبا نع دمحأ مامإلا ثيدحلا جرخأ (؟)

 5١. :ح ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو ؛ لجرلا

 ثيدح نم 2١849 :مح ةجام نباو 275١5 :ح يئاسنلاو ٠١87« :مح يذمرتلا هجرخأ (*)

 ابق امب حيحص : ح هجام نبا حيحص يف يناب و ؛4 لتبتلا نع ىهن اب ةرمس هلبق امب : ح هجام نبا ذ ىنابلألا لاقو «« لتبتلا نع ىهن » : ظفلب 5
 نذأ ولو لتبتلا نوعظم نب نامثع ىلع هللا لوسر در دقل لاق هيي دعس ثيدحل كلذب ريشيو

 :١5٠7 ح ملسمو ,001/“ :ح يراخبلا هجرخأ ءانيصتخ-ال هل



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 تاطرو يف اهب عقوي يتلا سيلبإ عدخ ّيفخ نم اذهو «ةينابهرلا نع ىهنو

 .'7( هافخأو هجو فطلأب ةلالضلا

 الخو .«عاجو لتبتو دهز ىتم «ملعلا نم يرعلا دباعلا مث » : يبهذلا لاقو

 هساوح تفص «ةرسكلاو ةقدلا ىلع رصتقاو ءرامثلاو محللا كرتو «هسفنب

 ال ءرهسلاو عوجلا نم دلوتي اباطخ عمسو «سفنلا تارطخ هتمزالو .تفطلو

 «جرخو هنطاب يف ناطيشلا جلوو «جراخلا يف هّللاو باطخلا كلذل دوجو

 ءهل سوسويو «ناطيشلا هنم نكمتيف «ىقتراو بطوخو «لصو دق هنأ دقتعيف

 نيعب هسفن ىلإ رظنيو «مهبونذ ركذتيو «ءاردزالا نيعب نينمؤملا ىلإ رظنيف

 ,نكمتو تامارك بحاص «ىلو هنأ دقتعي نأ ىلإ رمألا هب لآ امبرو «لامكلا
 انتعيرش نم كلذ سيل ...عوجلاو ةولخلاف «هناميإ لزلزتو «كش هل لصح امبرو
 «قطنملا يف عرولاو «توقلا يف عرولا وه لماكلا كولسلا ىلب «ءيش يف

 ,ةئيطخلا ىلع ءاكبلاو «ةماعلا ةطلاخم كرتو «ركذلا ةمزالمو «ناسللا ظفحو

 نم راثكالاو ءهَّللا تاذ يف اهمذو سفنلا تقمو «ربدتلاو ليترتلاب ةوالتلاو

 ءمحرلا ةلصو «نيملسملل عضاوتلاو ءدجهتلا ماودو «عورشملا موصلا

 قفرب رملا قحلا لوقو «ةصاصخلا عم قافنالاو «رشبلا ةرثكو ةحامسلاو

 طابرلاو «نيلهاجلا نع ضارعالاو «وفعلاب ذخألاو «فرعلاب رمألاو «ةدؤتو

 ةرثكو «نيياحألا يف تابيطلا لوانتو «تيبلا جحو .ودعلا داهجو ءرغثلاب

 هللا انتامأ ؛نييدمحملا تافصو «ءايلوألا لئامش هذهف ءرحسلا ىف رافغتسالا
 200 بهتبحم ىلع

 :ةدفوصلا ةولخلا دسافم

 يف يفكيو ءاّدج ةريثك ةلزعلاو ةولخلا ىلع بترتت يتلا رارضألاو دسافملا

 )١( :ص رطاخلا ديص 7"١.

 ) )5السير:؟١/41-94٠0.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا قليلا

 خويش ضعب نإ لب «ةيلذاشلا دنع قبس امك اهدعاوقو اهبادآأ ضرع درجم اهنايب
 ماوقأل حلصت ال دقو » :قورز لاق :دسافملا هذه نم اورذح ةيلذاشلا ةقيرطلا

 .''7( هلاح اهب دحأ لك ربتعيلف

 نم ةولخلا لوخدب هذيمالت رمأي خيش لك رذحيلف » : يضارلا ةمالس لاقو

 مايصلا ةرثك نإف «قيرطلا لهأ بلغأ هل هبنتي ال اًرطخ اهلوخد يف نإف ءاهلئاوغ

 سوه هنع أشني خملا يف فافج اهيلع بترتي دق ركذلاو رهسلا ةرثك عم عوجلاو
 ىنعم ال امب ملكتيف «هيذؤي ناطيش هتولخ يف هفداصي دق وأ «لقعلا يف لالتخا وأ

 دقو «ىلاعت هَّلل ايلو راص دق هنأ سانلا ضعب هنظيف اًئيش ناطشلا هل يقلي وأ ءهل

 هذهو «''”« هلقع بهذيف هاري ام لمحتي الف اّيلو وأ اكلم ىري وأ رون هفداصي

 : ةلزعلاو ةولخلا دسافم ضعب

 ١- تابحتسمو تابجاو نم تادابعلا كرت :

 توفتو «عمجلاو «تاعامجلا كرت ىلإ هب يدؤت اهنأ :ةولخلا راضم نم

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ؛ميلعتلا : لثم ةريثك تاريخ كلاسلا ىلع ةلزعلا

 طالتخالا نم مجنت يتلا لامعألا لئاضفو تاريخلا نم اهريغو ءركتنملا

 ."”تاعامجلا روضحو

 :تاولخلا باحصأب ناطيشلا بعالت - ؟

 هذه كلس نم نأ برج دقو » :هلوقب ةيميت نبا ةدسفملا هذه نيب دقو

 «يناطيش باطخو «ىيناطيش لزنت هل لصحو «نيطايشلا هتتأ ةيعدبلا تادابعلا

 نم مهل لصحي نأ اوبلط اًددع ءالؤه نم فرعأو «هناطيش هب ريطي مهضعبو
 نع اوجرخ مهنأل ؛نيطايشلا مهيلع تلزنف «لزنتلا نم ءايبنألل لصح ام سنج

 )١( :ص فوصتلا دعاوق 05.

 ص ةيلذاشلا ةيدماحلا ةداسلا ةقيرط نوناق (؟) : ”7".

 .54 :ص فوصتلا لوصأ :رظنا 0«6)



 ةليدكلا ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ."'"« اهب اورمأ يتلا هيلي يبنلا ةعيرش

 نوكت ةولخلل ةيفوصلا اهدصقي يتلا تاراغملاو لابجلا رثكأ نأ اًضيأ نيبو

 نم يداوبلاو تاراغملا ىلإ عاطقنالا ناك املو» : لاقف نيطايشلاب ةنوكسم

 ىلإ يوأت ام اًريثك نيطايشلا تراص هلوسر الو هللا اهعرشي مل يتلا عدبلا
 0 لابجلاو تاراغملا

 : قحلا نع دعبلاو بصعتلل ببس -'

 ء«ةيفوصلا قرطلا باحصأ بصعتل ببس اهنأ :ةلزعلاو ةولخلا راضم نم

 ةلزع ىف امإ :نيرمأ نيب رئاد يفوصلا كلاسلا نأ كلذو «قحلا ةفرعم مدعو

 يفوصلا هخيش ةبحص يف امإو «هتديقع هل حمحصي نمب لصتي الف «سانلا نع
 يف ةلزع يف كلاسلا حبصأف «هتهج نم ناك ام الإ ملع باب لك هيلع دس يذلا

 تافلاخمو عدب نم هيلع ناك ام ىلع رمتسيف «هتولخ نم هجورخ دعبو هتولخ
 .نيزجاحلا نيذه نيب رئاد وه ماد ام ةيعرش

 : لقعلا ىلع ررضلا -؛

 ةسولهلا ىلإ هب يدؤتو «ةيسفن رارضأب درفلا بيصت اهنأ :ةولخلا راضم نم

 ةعدتبملا تاولخلا هذه لمع نم لق مث » : يبهذلا لاق «"' ”ةدسافلا تالايخلاو

 دوجو اال اباطخ عمسو .«ىأرم ىأرو .هغامد فجو .هلقع دسفو .برطضاوالإ

 دن جراخلا يف هل

 :ةلزعلاو ةولخلل اهوركذ يتلا دعاوقلاو بادآلا نالطب

 نآرقلا ةءارق كرت نم اهوركذ يتلا ةيلمعلا دعاوقلا ةيميت نبا عّدب

 .96"7 ٠١/ : ىراتفلا عومجم 000(

 .١١/191:ىواتفلا عومجم (؟)
 .55 :ص فوصتلا لوصأ :رظنا (29)

 ,هالال-هال١/5ا/:ريسلا (8)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا كليك

 صوصخم ركذب طقف لاغتشالاو ,ءضرفلا ىلع ةدايزلا مدعو .«ثيداحألاو

 ارظن الو ةءارق ال .ءضرفلا ىلع ديزي الأ ةولخلا بحاص نورمأي ءالؤهو » :لاقف

 هلوقي ام نولوقي دق مث «ركذلاب هنورمأي دق لب «كلذ ريغ الو «يوبن ثيدح يف

 ةصاخ ركذو ءهّللا هَّللا : ةصاخلا ركذو «هّللا الإ هلإ ال : ةماعلا ركذ :دماح وبأ

 : لاقف ةولخلاب صاخلا ةيفوصلا ركذ ةيميت نبا عدب مث «''"« وه ءوه :ةصاخلا

 لوقلا يف أطخو .عرشلا يف ةعدب ارمضمو ءارهظم درفملا مسالاب ركذلاو)

 .ارفك الو اناميإ ال امالك وه سيل درجملا مسالا نإف «ةغللاو

 نآرقلا دعب مالكلا لضفأ » :لاق هنأ لَك يبنلا نع حيحصلا يف تبث دقو

 هللاو ءهللا الإ هلإ الو ءهلل دمحلاو ءهللا ناحبس :نآرقلا نم نهو عبرأ

 ركذ امأو ... "76 هللا الإ هلإ ال ركذلا لضفأ١ :رخآ ثيدح يفو لأ”( ربكأ

 ."*«ناميإ هيف الو لقعي مالكب وه سيلو «عرشي مل ةعدبف ءدرفملا مسالا
 وه نيعم ءيش يف ريكفتلا ىلع بلقلا عمجب مهلوق ةيعدب ةيميت نبا نيبو

 نم هب رمأي نم ضعب راص اذهلو » :لاقف هاوس ام لك كرتو «ىلاعت هّللا
 ءيش ىلع بلقلا عمج نكلو «ىلاعت هّللا ركذ اندصق سيل هنأ نيبي نيرخأتملا

 مسالا اذه لوقي نأب هديرم رمأي ناكف ءاهيلع دري امل سفنلا دعتست ىتح «نيعم

 هيلإ ليخيو «ناطيشلا هسبليف ءايناطيش الاح هيلع ىقلأ هبلق عمتجا اذإف «تارم
 «جارعملا ةليل هِي دمحم هطعي مل ام ىطعأ هنأو «ىلعألا الملا يف راص دق هنأ

 ...اننامز يف ناك نم ضعبل عقو ههابشأو اذهو ءروطلا موي اقتكلا ىسوم الو

 ) 6)1١عومجم الفتاوى:١١/935".

 دمحأ ةظفللا هذهب هاورو « نأرقلا نم نهو نآرقلا دعب » هلوق نود «15١:ح يراخبلا هجرخأ (؟)

 الهال: حا

 .هجبيرخآت قبس (9)

 ,8910/-١١/9935:ىواتفلا عومجم (5)



 ناكم يف دعقي نأ هورمأي دق ىتح «ءيش لك نم هبلق غرفي نأ ديرملا اورمأو

 دعتسا هبلق غرف اذإ هنأ نودقتعي مهو هللا هللا :لوقيو هسأر يطغيو ملظم

 " لصحي هنإ :نولوقي دق لب «بولطملا وه ام ةفرعملا نم هبلق ىلع لزنيف كلذب
 .7 ءايبنألل لصحي ام سنج نم هل

 ْ :مهتلدأ دقن

 .ةيفوصلا ةولخلا ةيعورشم ىلع ةريثك ةلدأب ةيلذاشلا ةقيرطلا تلدتسا

 : يلي اميف كلذ نايبو «هيلإ اوبهذ ام ىلع لدت ال قيقحتلا دنع ةلدألا اذهو

 ١ - ةثعبلا لبق ءارح راغ يف هِي يبنلا ةولخب مهلالدتسا دقن :

 يف درو اذإ الإ تادابعلاب مايقلل ةجح نوكت ال ةوبنلا لبق ِةْكَت يبنلا لاعفأ

 ملو «ءارح راغ ىلإ دعصي مل هللا أبن نيح نم كي وهو ؛كلذ دنسي ام عرشلا
 امأو » :ةيميت نبا لاق «نيدشارلا هئافلخ نم دحأ هلعف الو «ةيرود ةولخ عرشي

 نإف ءأطخ اذهو «يحولا لبق ءارح راغب هثنحتب اهيف جتحي مهضعبف «تاولخلا

 «هيف هعابتاب نورومأم نحنف ةوبنلا دعب هعرش دق ناك نإ ةوبنلا لبق كي هلعف ام
 الو ءارح راغ ىلإ كلذ دعب دعصي مل ىلاعت هّللا هأبن نيح نم وهو ءالف الإو
 ةرشع عضب ةرجهلا لبق ةكمب هيلع هللا تاولص ماقأ دقو «نودشارلا هؤافلخ

 «ةليل نيرشع نم ابيرق اهب ماقأ حتفلا ماعو ءءاضقلا ةرمع يف ةكم لخدو «ةنس

 ملو «هنم بيرق ءارح راغو «لايل عبرأ اهب ماقأو ,عادولا ةجح يف اهاتأو
 0( هدصقي

 نيعبرأ يف هل ىلاعت هللا ةدعاوم يف الكا ىسوم ةصقب مهلالدتسا دقن ١-
 :اًموي

 ١١//591. : ىواتفلا عحومجم 2غ

 55-5959 : ىواتفلا عومجم ه9



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا ليسا

 نيعبرأ ةولخلا نولعجي ةفئاطو ١ :ةولخلا ةينيعبرأ نأش يف ةيميت نبا لاق

 اكل ىسوم دعاو ىلاعت هللا نأب اهيف نوجتحيو «ةينيعبرألا رمأ نومظعيو ءاموي

 اضيأ حيسملا ماصو اهماص ةيكا ىسوم نأ يور دقو «رشعب اهمتأو ةليل نيثال

 :لزنتلاو باطخلا اهدعب لصحي نولوقيف ءاهدعب بطوخو ىلاعت هلل نيعبرأ
 .يحولا لوزن هدعب لصح ءارح راغ يف نولوقي امك

 ىسومل تعرش لب لكي دمحم ةعيرش نم تسيل هذه نإف «طلغ اضيأ اذهو
 مل ءايشأ هعرش يف مرح امكو «نوتبسي ال نوملسملاو تبسلا هل عرش امك .لقا

 ناك امب كسمت كاذو «خوسنم عرشب كسمت اذهف دلو دمحم عرش يف مرحت
 ,©906 ةوبنلا لبق

 : هلجسم ىف ديجي يبنلا فاكتعا ىلع مهسايق -'

 كو يبنلا فاكتعا نإف ء.هدجسم يف هلي يبنلا فاكتعاب مهلالدتسا امأ

 ىلع اوظفاحيل «ةدابعلل تميقأ يتلا ىلاعت هللا تويب يف ناك امنإ هباحصأو

 عرشت ملو «ىرخألا فراوصلاو لغاوشلا نع اوعطقنيو ءاهل اوغرفتيو «ةدابعلا
 دنع لاحلا وه امك «تابجاولاو قوقحلا عايضو «تاعامجلاو عمجلا عييضتل

 همسي ملو كلذ لعف ِةْقَو يبنلا نإ مث «مهاياوزو مهتاولخ يف ةيفوصلا قرطلا

 .ةيفوصلا قرطلا اهتركذ يتلا دعاوقلاو بادآلا كلت هل طرتشي ملو «ةولخ

 : ةولخلل ناكم صيصخت نالطب - 4

 لهأ لعف نم ناك ام ةولخلل تيب ذاختا ةينس ىلع ةيفوصلا قرطلا ةلدأ نم

 سانلا نع هيف نولزعني ِةَك يبنلا دجسم يف اًصاخ اًناكم مهذاختاو «ةفصلا

 طبرلاو اياوزلا ناينب دعو «يبطاشلا كلذ نالطب نيب دقو «ةدابعلا دصقل

 لهأ ىلع اهسايق نالطب نيبو «ةثدحملا عدبلا نم ةولخلاو ةلزعلل ةصصخملا

 ) )1١عومجم الفتاوى:١١/890-914,



 يدعو ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ىلع مهتردق مدعو مهرقف ةجاحل ناك امنإ ةفصلا لهأ لمع نأ نيبو «ةفصلا

 : يبطاشلا لاق «ةفصلا اوكرت ىلاعت هللا مهانغأ املف «بسكتلا

 ةفصلا ءانب الو ,هسفنل ادوصقم نكي مل ةفصلا يف دوعقلا نأ لصحت يذلاف »

 يه الو ؛هيلع ردق نمل هيلإ بودنم كلذ نإ :لاقي ثيحب ادوصقم ءارقفلل

 ىلإ عاطقنالاو لاملا نع جورخلاو باستكالا كرت نإ لاقي ثيحب بلطت ةيعرش
 هللا لوسر ةفص لهأب هبشت اهنأل ايلعلا ةبترلا يهو «ةفصلا لهأ ةلاح هبشي اياوزلا

 رج نودي َنبِذلا موطت الو : هلوقب نآرقلا يف ىلاعت ِهَّللا مهفصو نيذلا هلي
 ([855؟ : ماعنألا ةروس]

 ةروس] «َيِتَمْلَو َةؤَدَمْلاِب مُهّيَر توغدي َنيِْلا عم َكَسْنَت ريَمآَو :هلوقو ا
 .مدقت ام ىلع ناك لكب ءالؤه معز ام ىلع نكي مل كلذ نإف «[158:فيهكلا

 مهريغ الو اهلهأ رباثي ملو مدي مل ةفصلاب دوصقملا نأ لمعلا نم ليلدلاو

 كلت توبث عراشلا دصق نم ناك ولو «ِةْكَي يبنلا دعب ترمع الو ءاهيف ءاقبلا ىلع

 «لغش لك نع اهيف ثكملاو اهتماقإب مث ءالوأ اهمهفب قحأ مه اوناكل ةلاحلا

 اذإ ةفصلا لهأب هيبشتلاف «ةتبلأ كلذ اولعفي مل مهنكل ءاهدهاعم ديدجتب ىلوأو

 اذه قفوملا مهفيلف .حصي ال طبرلاو اياوزلا ذاختاو ىنعملا كلذ ةماقإ يف

 ءاملعلاو نيمدقألا فلسلا نع هنيد ذخأي مل نمل مدق ةلزم هنإف «عضوملا

 بودنم وأ حابم طبرلا موزلو بسكلا نعدوعقلا نأ لقاعلا نظي الو «نيخسارلا

 ىدهأب ةمألا هذه رخآ يتأي نلو «حيحصب كلذ سيل ذإ «هريغ نم لضفأ هيلإ
 ذل اهلوأ اهيلع ناك نمم

  210ماصتعالا : ١/ 757115-1517.
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 ىصسموزد) ند) سس
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 بورك د كج
 كلت

 : سداسلا لصفلا

 ةيلذاشلا دنع كولسلا بادآ

 .اهساسأو ءاهترمثو ؛اهتلزنمو ,.كولسلا ب ادآبدارملا :لوألا ثحبملا

 .كولسلا بادآ عاونأ : يناثلا ثحبملا 0

 .ةيلذاشلا دنع كولسلا بادآ دقن : ثلاثلا ثحبملا 0



 ّضضَر

 ئرجا ١ ير نجع
 ىيسمورزم) نيد» سن
 ايايارارابي رك ن تايحلا تن 1 ت1



 : لوألا ثحبملا

 .اهساسأو ءاهترمثو ءاهتلزنمو .ءكولسلا بادآب دارملا

 :كولسلا بادآب دارملا :الوأ

 ةقلعتملا ةدهاجملا عورف نم اًعرف كولسلا بادآب قلعتملا لصفلا اذه ربتعي

 نيب قلعتم مهدنع سفنلا بيذهتو «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سفنلا بيذهتب
 دنع سفنلا ةضاير نأ قبسو «هبرو كلاسلا نيب اًضيأ قلعتمو «هسفنو كلاسلا

 ةمومذملا قالخألا لادبتساو «قالخألا بيذهتب قلعتت ةيلذاشلا ةقيرطلا

 نم ىلوألا ةلحرملا يه ةلحرملا هذهو ءةنسحلا قالخألا نم اهدادضأب

 يتلا سفنلا ةدهاجم امأ ءهسفنب كلاسلا ةلصب قلعتت يهو «سفنلا ةدهاجم

 نوكي ام عيمج للذت يتلا .كولسلا بادآب همازتلا يهف هبرب كلاسلا ةلصب قلعتت

 لاقي نأ نكمي ثيحب هللا ىلإ لوصولا ليبس يف تابقع نم كلاسلا قيرط يف
 .""”هبرو كلاسلا نيب ةقالعلل حيحصت وه كولسلا بادآب دارملا نإ

 يغبني يتلا ةماعلا دعاوقلا : يه مهفالتخا ىلع ةيفوصلا دنع كولسلا بادآف ١

 ."'”« اهفالتخا ىلع هكولس لحارم عيمج يف كلاسلا اهمزتلي نأ

 :كولسلا بادآ ةلزنم :اًنناث

 نوموقي يتلا ةيلمعلا تايكولسلا اًمومع ةيفوصلاو ةيلذاشلا ةقيرطلا تفصو

 .هخيشو ءهلوسرو «هبر نيبو هنيب اميف كلاسلا اهب موقي ةلضاف بادآ اهنأب اهب

 نكر مظعأ :اهنإ اهنع ليق ىتح ةريبك ةناكم مهدنع تلتحاو ؛نيملسملا مومعو

 «موقلا دنع نكر مظعأ بدألا نأ كش الو ١ : يديزوبلا دمحم لاق «قيرطلا يف

 )١( :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا 5١5.
 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا (؟) ٠١5.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلردسلا

 .27( قيرطلا ةياهن هنإ :اولاق لب

 نايب يف ةريثك اًصوصن لقنو «كولسلا بادآ ةناكم ةبيجع نبا نيب دقو

 ريس ال هل ةيبرت ال نمو «هل ةيبرت ال هل بدأ ال نم » :لاقف «كولسلا بادآ ةناكم

 ىبري ال لاجرلا يديأ ىلع ىبرتي ال نمف هل لوصو ال هل ريس ال نمو ؛هل
 ءاسأ نمو «بابلا ىلإ درط بابحألا عم بدألا ءاسأ نم :اولاق دقو «لاجرلا

 احلم كلمع لعجا :اًضيأ اولاقو «باودلا ةسايس ىلإ درط بابلا يف بدألا

 ميظع ىلإ بدألا نسحو قلخلاب غلبيل ناسنإلا نإ :رخآ لاقو ءاّقيقد كبدأو

 يطعأ نمو «هلك ريخلا مرح بدألا مرح نمو «لمعلا ليلق وهو تاجردلا
 « تقم هتقوف تقول بدأتي مل نم : ليقو... بولقلا حيتافم نم نكم دقف بدألا

 بدألا :ليقو «هبغش رثك هبدأ لق نمو «بدألا هقلطأ بسنلا هسّبَح نم :ليقو

 .(7( ءاينغألا ةنيزو ءءارقفلا دنس

 يذلا (مكحلا) هباتك يف هللا ءاطع نبا بادآلا هذهب متها نم زربأ نمو

 ءاهنع ةديحلا مدعب هيف هحصني «ديرملل باطخ ةروص يف بادآلا هذه هنمض

 هن ريبخ ةصاللخ بادآلا هذه ربتعت و .لوصولا نع عاطقنالا هريصم ناك الإو

 نيدم يبأل ةديصق هللا ءطع نبا حرش كلذكو «”7كولسلا يف ةصاخلا هقاوذأو

 )١( :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ ١١.

 نايب يف نيمدقتملا ةيفوصلا نع ةريثك اصوصن ةبيجع نبا لقنو 2١47/١ :ديدملا رحبلا ()

 ءايلوألا نم تاداسلا سلاجم يفو رباكألا دنع بدألا ١ :نامثع يبأ نع لقنف بادآلا ةناكم

 صفح يبأ لوق لقنو ««ىبقعلاو ايندلا يف ريخلاو العلا تاجردلا ىلإ هبحاصب غلبي

 نمف «بدأ ماقم لكلو «بدأ لاح لكلو «بدأ تقو لكل «بدآ هلك فّرصتلا » :دادحلا

 نم دودرم «برقلا نظي ثيح نم ديعب وهف بدألا مرح نمو «لاجرلا غلبم غلب بدألا مزال
 بدألا لامعتسا نع ديرملا جرخ اذإ» : يرصملا نونلا يذ لوقو ؛« لوصولا اوجري ثيح

 ١47/١. :ديدملا رحبلا يف صوصنلا هذه رظنا .«ءاج ثيح نم عجري هنإف

 5١05. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا 6(



 قلقا ةيئاسنإلا سفنلا ةييرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : بادآلاب مهئانتعا روص نمو «(قيرطلا بادآ يف قيفوتلا ناونع) اهامس ثوغلا

 بادآ اهيف ركذ دقو «ةبيجع نبال (ةيفوصلا بادآ ضعب ىف ةينيعلا ةديصقلا)

 نمو «هخيش عم ةصاخلا بادآلا مث «ةماعلا ريقفلا بادآ مث «ةلمجم ةيفوصلا

 :هلوق تايبألا كلت

 علضتأ ىوهلا رمخ نم تحبصأف ءهبح ةمادم نم يبيبح يناقس
 عبات بلقلاو مادقألا كب لزت اهب مقت مل اذإ بادآ طسبلا يفو

 عقاو قحلا نم متحم ءاضق هب ىرج دق امل ميلستو نوكس

 .''"عئاذ فوصتلا ملع هل نم ىلإ ةبسن ققحت بادآ رقفللو

 :كولسلا بادآ ةرمث :اًنلاث

 بادآب مهمازتلاب سانلا نع اوزيمت ةيفوصلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 ال ةيفوصلا » :يديزوبلا دمحم لاق «ةميظع اًرامث مهل ترمثأ يتلا كولسلا

 تقرشأ الو ءاهرارسأ ترهظ ام سدألا الولو ...بدألاب الإ نوزيمتي الو نوفرعي

 انايند يف انبلاطم غلبت انبر عم بدألابو » : ينانبلا هللا حتف لاقو «'"”« اهراونأ

 رادملا هيلعو «قيقحتلاو قحلا لهأ ةيغبو «قيرطلا حور بدألاو ءانارخأو

 " ”«ريضلا نم نمألا نوصح ىلعأو «ريخلا هوجو عامج وهو «رابكلا عامجإب
 :اهومعز يتلا كولسلا بادآ رامث ركذ

 :ديرفتلاو ديحوتلا لوصح ببس اهنأ ١-

 لوصح ببس يه :ديرجتلا قيرط » :ديرجتلا بدأ لضف يف ةبيجع نبا لاق
 اك ديرفتلاو ديحوتلا

 95-١١5. : ص يداهلا رونلا لئاسر يف ةلماك اهحرش رظناو ”١١-٠١5. : ص تسرهفلا (1)

 ١١. :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (؟)

 ٠١. :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ 69)

 .6557/5 :ديدملا رحبلا (5)



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا | لالا

 ديرجت باب نم الإ انبر ىلإ انذخأل ليبس ال١ :يواقردلا يبرعلا لاقو

 ل نطابلا ديرجتو رهاظلا

 :بذاكلا نم قداصلا زيمت اهنأ -؟

 نيعدملاو «نيبذاكلاو نيقداصلا نيب زيمت بادآلا هذهبو ١ :يسوطلا لاق
 ذل نيققحملاو

 :لمعلا نم ليلقب لامكلا ماقم ىلإ كلاسلا لصوت اهنأ -*

 كب غلبيو «لاوحألا ينس كل رمثي بدألا نسح نإ ١ : ينانبلا هللا حتف لاق

 ." « لامعألا نم ليلقب «لاجرلا ماقم

 :ةيندللا مولعلل بيس اهنأ - 4

 هتيلحب تيلحتو «هقطنمب تقطنمت اذإف ١ :بادآلا نع ينانبلا هللا حتف لاق

 الإو «ةيهلإلا مولعلا راحب ررد نم هتركف هيدبت ام لوبقل أيهت دق كنطاب نأ ملعاف

 ."”(دراب ديدح ىف براضو «راه فرج افش ىلع ناب تنأف

 :حالقلا بيس اهنأ -5

 ءرسخ نم رسخ هدضبو ؛حلفأ نم حلفأ بدألاب ذإ ١ :يديزوبلا دمحم لاق
 .'"6تاريخلا عيمج مرحو ءدقف دقف بدألا مرح نم ليق اذلو

 :الماك فوصتلا ةلزنمب اهنأ -5

 بدألا باغ اذإو «قيرطلا رضح بدألا رضح اذإ» :يواقردلا يبرعلا لاق

 )١( :ص ةيدهلا روشب 0"١1.

 :ص عمللا (؟) ١195.

 .١؟ :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ 6(*)

 .7١؟ :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (4)

 ١١. :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (0)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .''( قيرط الو بدأ الف

 :بعتلا نم ةحارلا بيس اهنأ -/

 يف ام كنع بهذي هبو «ةفاسملا ىوطت بدآلاب نإ : يديزوبلا دمحم لاق

 ببس هنأ :(تقولا مكح) بدأ رامث نم نإ اولاقو «'*'"« ةفاخملا نم قيرطلا

 «رايتحاو ريبدتب هسفن لغشي الو «هب هللا لعفي ام رظتني وهف «بعتلا نم ةحارلا

 هللا لعفي ام رظني تقو لك «هتقو نبا نوكي نأ ناسناإلا ةحارف » : ةبيجع نبا لاق

 ." "6 بدألا هل ققحتيو «بعتلا نم وجني اذهبف ءهب

 :كولسلا بادأ ساسأ :اًعبار

 ريبدت الب نوكي نأ بجي كولسلا بادآ عاونأ ثحبم يف يتأيس امك كلاسلا

 هيف ثدحي الف .هتقو مكحل ماودلا ىلع اًعضاخ نوكي نأو «هديرجت وأ هببست يف

 اًققحتمو ءءاعدلاو بلطلا ىف ةدارالا ظحل اًطقسم نوكي نأو ءاّئيش هتدارإب

 نم دبعلل سيلو هيلإو هنم لكلاف «هكولسو هلامعأ يف رايتخالاو ريبدتلا طاقسإب

 .1!( يرايتخا نع كرايتخابو

 نع قحلا رايتخابو «سفنلا ريبدت نع هللا ريبدتب ءانغتسالا ١ :اًضيأ لاقو

 فرصتملا ءرومألا ريدم دوهشب «سفنلا نع ةبيغلا دعب نوكي امنإ دبعلا رايتخا

 «ريبذدتلاب درفنملا وه هنآل .راهقلا دحاولا «راتخملا لعافلا وهو ءاهيف

 الف اهريس ةفرعمب اهنع ةبيغلا لبق امأو «رادتقالاو «ةئيشملاو «رايتخالاو

 ) )1١:ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ ١١.

 مهخويش نع ةريثك صوصن ينانبلا ِهَّللا حتف ركذ دقو 2١١ :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ (0)
 ١١-11. :ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ :هباتك يف كولسلا بادآ ةناكم نايب يف

 506٠. /” :ديدملا رحبلا «*)

 .007” :ص ممهلا ظاقيإ (:4)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2014

 .''”«ريدكتلا ةملظو «ريبدتلا ردك نم دبعلا صلختي
 لكوتلا نع همالك دنع كولسلا بادآ يف مهساسأ نع ةبيجع نبا نابأ دقو

 ىلاعت هّللا يدي نيب هتاقوأ عيمج يف نوكي هبر ىلإ رئاسلا كلاسلا نأو «قحلا

 هدرجت يف ال رايتخا هل سيل «ءاشي فيك هللا هفرصي لسغملا يدي نيب تيملا لثم
 نسحأ هربتعاو «يلازغلا دماح يبأ لوق كلذ يف لقنو «هبلط الو هلاؤس الو

 يف ام نسحأو «لكوتلا تاجرد ىلع سانلا ملكت دقو » :لاقف «بابلا يف ءيش

 ءاهالعأ ركذ مث «لكوتلا تاجرد هنع ركذو «''”« يلازغلا دماح وبأ هلاق ام كلذ

 نأ اهالعأ يهو :ةثلاثلا ةجردلا » :لاقف ةيفوصلا نم نيفراعلاب ةصاخلا يهو

 ىري هنأ يف الإ هقرافي ال «لساغلا يدي نيب تيملا لثم ىلاعت هللا يدي نيب نوكي

 يوق يذلا وهو «تيملا لساغلا دي كرحت امك ةيلزألا ةردقلا هك رحت اتيم هسفن

 دنع نوكيف «تافصلا رئاسو ةداراإلاو «ةردقلاو ةكرحلا ىرجم هنأب هنيقي

 كرت هنم ححصي لكوتلا يف ماقملا اذهو ...توهبملاك هيلع يرجي امل راظتنالا

 ناف ...لئسي امم لضفأ ءادتبا ىطعي هنإف «هتيانعو همركب هنم ةَقث لاؤسلاو ءاعدلا

 نأ ملعاف ؟لاوحألا هذه يف بابسألاب قلعتو ريبدت دبعلا عم ىقبي له :تلق

 اهبحاص نوكي لب «ةيقاب ةلاحلا تماد ام اًسأر ريبدتلا يفني ثلاثلا ماقملا
 7( ترهبملاك

 : "*”ةثالث سسأ ىلع موقت بادآلا هذه نأ نيبتي قبس اممو

 .لزألا ذنم ناسنالل هللا ريدقت قبس - ١

 .هّللا ةدارإ بناج ىلإ ةيناسنإلا ةدارالل دوجو ال ١-

 ,6؟ : ص ممهلا ظاقيإ )010

 .؟0 :ص ةيهلالا تاحوتفلا (؟)
 .؟910/-1؟70 :ص ةيهلإلا تاحوتفلاو 2775/54 :ءايحإلا (0)
 .5؟6 :ص هفوصتو يردنكسلا هّللا ءاطع نبا :رظنا (4)



 هّللا اهقلاخ امنإو «ةيصعمو ةعاط نم اهيف امب هلاعفأل الخ ناسنالا سيل -*

© © 5 



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا ةليافلا

 .كولسلا بادآ عاونأ :يناثلا ثحبملا

 تعونتو «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةعيفر ةناكم كولسلا بادآ ةلأسم تلتحا

 نإف قبس امك نكلو «''”نيملسملا وأ ءهخيش وأ هِي لوسرلا وأ «ىلاعت

 يهو «هبر عم كلاسلاب ةقلعتملا ةماعلا كولسلا بادآ انه بادآلاب دوصقملا

 .«تقولا مكح بدأو «ببستلاو ديرجتلا بادآ : بادآلا كلت زربأ نمو ( ةريثك

 نم ناكف «دحاو عضوم يف ركذت مل بادآلا هذهو ...ءاطعلاو بلطلا بدأو

 ةقيرطلا جهنم نع ةلماكتم ةروص ىطعت ىتح ةيكولسلا بادآلا هذه عمج مزاللا

 فوصتلا بهذمب همازتلا لاوط قيرطلا تايكولس ىلع كلاسلا ةيبرت ىف ةيلذاشلا

 ةدهاشملا ىمهو «تادهاجملا كلت ءاآرو نم ةدوشنملا ةياغلل لصي ىنح

 .ةدحولاو

 :ببستلاو ديرجتلا بدأ :الوأ

 هبر ىلإ هقيرط لاوط كلاسلا مزتلي نأ ةيلذاشلا دنع كولسلا بادآ مظعأ نم

 بح هنع بيغيو ديرملا هنع لغتشي ام مظعأو » : ةبيجع نبا لاق ءاهيف ببستلاو

 ءيش ءاقب عم بولقلا ءافصب هللا ىلإ ريسلا نكمي الو ,عطاق مس هنإف ءايندلا

 ."”( اهريثكك اهليلقو ءاهنم

 كلذ لئالد نمو 1١7-١١7 : ص ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإو ١١7,85 :ةيدهلا روشب :رظنا ()

 ناونعب اًباتك عمللا هباتك يف دقع - ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةريبك ةناكم هلو -يسوطلا نأ

 يف بادآ مهل ةيفوصلاف » :هيف لاقو «بادآلا نم اًريثك هيف ركذو (ةفوصتملا بادآ)

 نوصتخم مهو ؛مهتاكرحو مهنوكس يف بادآو «مهقالخأو مهتاقوأ يف بادآو «مهرفس

 ١97. :عمللا :رظنا « مهسنج ءانبأ دنعو «مهلاكشأ دنع اهب نوفورعمو «مهريغ نم اهب

 .475 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)



 :ديرجتلا فيرعت ١-
 كلاسلا كرتي نأ :هب نونعيو «')”( بابسألا كرت :ديرجتلا » :قورز لاق

 كلاسلا ىمسيو «يفوصلا قيرطلا كولسل ةيلكلاب غرفتيو ءايندلا رمأب لاغتشالا
 .(درجتملاب ذكئيح

 يف رصحني ديرجتلاو ) : لوقيف ديرجتلا تالاجم يواقردلا يبرعلا نيبيو

 .دسجلا لامهإو «سانلا نم رارفلاو ءايندلا نم رارفلا يف :لئاسم عبرأ

 قدصلا لامك نأ نيبي مث «"'”«اهلمهي لب درجتملا اهب أبعي الف «نطبلا لامهإو
 قدصلا نأ كش الو » :لوقيف سانلا دنع هتلزنم طاقسإب نوكي امنإ ديرجتلا يف

 وأ «قوسلاب لجفلا لكأك هنم هنوهركي ام سانلل رهظي نأ ىلع هبحاص لمحي
 .ةءورملا لهأ رضحمب اذه ىلع نوكي نأ قداصلا بحيو ...لقبلا وأ «تفللا

 نم لقأ وأ بلكلاك نوكي نأ هيلع بجيو ...هيلع نوفسأتيو «هيلإ نورظني مهو

 «هتبحأو هتريشعو هبراقأك هريغو انركذ نم مامأ هسأر فشكي نأ بجيو «بلكلا

 نع ال هربد برق نع فشكيو ...مهطيراوق ريبكلا رطضملاك سانلا لأسيو
 ,(©(ربد

 :بيستلا فيرعت -؟

 70 يويند ضرغ ىلإ هب لصوتي اميف لمعلا :ببسلا» :قورز لاق
 .قزرلا رمأبو ءايندلا بابسأب الغتشم قيرطلل كلاسلا نوكي نأ :هب نونعيو

 4 :ص قورزل مكحلا حرش ()
 5١5. :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا (؟)

 8١. :ص ةيدهلا روشب ()

 48١-485. :ص ةيدهلا روشب (4)

 .7 54 :صص قورزل مكحلا حرش (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2104/0

 ظ :بيستملاو درجتملا نيب ةلضافملا --"

 يف مهلوق ةقيقح نع حاصفالا يف ةرابعلا يف اهفطلتب ةيلذاشلا ةقيرطلا زيمتت
 : نيبهذم مهل نأ نيبت يثحب لالخ نمو «ةلأسملا هذه

 : ببستلا حدمب لئاقلا رهاظلا بهذملا : الوأ

 رمأت الو ءلمعلا ىلع ثحتو «ببستلا حدمت اهنأب ةيلذاشلا ةقيرطلا رهاظتت

 ميلاعتل اًقلاخم كلذ دعت لب ءايندلا نم درجتلاب ةيلذاشلا ةقيرطلا يف نيلخادلا

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا

 لمع ىلع اًمح سانلا دشأ نم ةيلذاشلا ةداسلا نإ ١ : يلذاشلا دايع نبا لاق

 ملكت دقو "70 ببسلاب مكيلع : لوقي يسرملا سابعلا وبأ ناك ىتح «ةفرجلا

 «ببستلاو ديرجتلا نع "'(ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا) هباتك يف هللا ءاطع نبا

 نبا نأ قيقحتلاو «درجتلا حدمي ةرمو ببستلا حدمي ةرمف اًيراضتم اًمالك دروأو

 نم مالك قاس امدنع يواقردلا يبرعلا كلذ نيب دقو «ديرجتلا حجري هَّللا ءاطع

 يالوم :ءارقفلل لوقي ...» :هنع لاقف ببستلا حجري هَّللا ءطع نبا نأ بسح

 الإ حجر ام ريونتلا يف هللا ءاطع نبا هللاو ءديرجتلا ديرجتلا :لوقي يبرعلا

 نكل «فرتحملا دبعلا بحي هللا نإ معن :تلقف ...ديرجتلا ىلع بابسألا

 ." «املكتي ملو اتكسو امهتجح تعطقناف ...فرحلا كرت يه ةريبكلا ةفرحلا

 ديرملل مهيهن نم هنودروي ام ببستلا حدمب رهاظتلا يف ةيلذاشلا قرط نمو

 ىلع ذخؤت ال تارابعلا هذهو ءاهيف ببستلاب هرمأو ءايندلا نم درجتي نأ ئدتبملا

 فوصتلاب ئدتبملا اوردابي الأ مهلوق ةقيقح نإف ءاهتقيقح فرعت ىتح اهرهاظ
 ىلع ذملتتيو «هميلاعتب رثأتيو فوصتلا قيرط كلسي ىتح ايندلا كرتب هرمأب

 ) )1١:ص قحلا ىلإ ةلحر ١١90.

 )*( :ص ةيدهلا روشب 5١١.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نأ نومعزيو ؛هرايتخاب درجتو ايندلا كرت فوصتلل هبصعت لمتكا اذإف «هخويش
 تلخد)١ : ِهّللا ءاطع نبا لوق كلذ ىلع لديو «ىلاعت هَّللا وه هجارخإ ىلوت يذلا

 كرتو «درجتلاو بابسألا كرت يسفن يفو يسرملا سابعلا يبأ خيشلا ىلع

 هذه ىلع الإ نوكي ال هَّللا ىلإ لوصولا نإ :اًلئاق «رهاظلا ملعلاب لاغتشالا

 .ةلاحلا

 ,يشان نبا :هل لاقي ناسنإ صوقب ينبحص :اًنيش هل يدبأ نأ ريغ نم لاقف

 ءانيديأ ىلع اًئيش قيرطلا اذه نم قاذف «مكاحلا بئانو ءاهب اًسردم ناكو

 ؟كتبحصل غرفتأو هيف انأ ام كرتأ ,يديس اي :لاقف

 كل مسق امو «هيف للا كماقأ اميف ثكما نكلو ءاذ نأشلا سيل : هل تلقف

 ءيش نم نوجرخي ال ؛نيقيدصلا نأش اذهو : لاق مث ,ءلصاو كل وه انيديأ ىلع

 .''"« مهجارخإ ىلوتي يذلا وه هناحبس قحلا نوكي ىتح
 هل لوقن ال ايندلا نم ءيش هل ديرم اناتأ اذإ نحن » : يسرملا سابعلا وبأ لاقو

 وه نوكيف «ةفرعملا راونأ هيف خسرن ىتح هعدن نكلو «لاعتو كايند نع جرخا
 2 هسفنب ايندلا نع جراخلا

 : درجتلا حدمب لئاقلا نطابلا بهذملا : ايناث

 هذهو «'"”ببستلا ىلع ديرجتلا ليضفت ةيلذاشلا ةقيرطلا يهذم ةقيقح

 اذه لقن دقو «ةيفوصلا قرطلا عيمج اهيلع تعمجأ يتلا ةديقعلا يه ةديقعلا

 لاغتشالا كرت نأ ىلع اوعمجأو » :ةيفوصلا نع لاقف يدرورهسلا عامجاإلا

 مامتهالا كرت نمل لضفأو لجأ تاعاطلل غرفتلاو ءتاعانصلاو بساكملاب

 )  )9:ص نئملا فئاطل 579.



 .دقنو ضرع . ةيلئاشلا 6
 ."'"6قحلا نومضم ىلع لكتاو «قزرلا بلطب

 نلو «كلذك رمألا سيل » :هلوقب ةقيقحلا هذه نع هللا ءاطع نبا حصفيو

 اهيف ناك ولو بابسألا يف لخادلاك هتاقوأ لغشو هتدابعل غرفت نم هللا لعجي
 هَّللاب ةفرعملا ثيح نم امهماقم ىوتسا اذإ ببستملاو درجتملاف ءائقتم

 ."'7( لمكأو ىلعأ هيف وه امو .لضفأ درجتملاف

 : نيدم يبأ تيب حرش يف هّللا ءاطع نبا لاقو

 ءارمألاو تاداسلاو نيطالسلا مه  ءارقفلا ةبحص الإ شيعلا ةذل ام

 ءارقفلاو «ءارقفلا ةبحص الإ هالوم قيرط يف كلاسلا شيع ةذل ام يأ :

 ." «قئاوعلا نع ضرعملا «قئالخلا نع درجتملا :وه ريقفلاو «ريقف عمج
 : درجتلا حدم يف مهلوق ةقيقح نيبت يتلا مهنع ةدراولا صوصنلا ضعب هذهو

 درجتملا ببست ناك امنإو ) :هكرت نم مذو ديرجتلا حدم يف قورز لاق

 بابسأل هضرعتو «بغشلاب ةولسلاو «بعتلاب ةحارلا هلادبتسال ءاطاطحلنا

 .©70 راونألا هتقرافمو ءرايغألل هتطلاخمب «سطعلا

 ىلعأ اًئيش تيأر ول «يدلواي : يبرعلا يخيش ىل لاق » : لمجلا ىلع لاقو

 ةقيرطلا هذه لهأ دنع وه نكلو «هب كتربخأل عفنأو «.برقأو «ديرجتلا نم

 ديرجتلا كلذك ءاّبهذ نيقفاخلا نيب ام بلقي هنم طاريقلا يذلا «ريسكألا ةلزنمب

 .200( قيرطلا هذه ىف

 .هلهأ دنع رمحألا ريسكالاك هلهأ دنع ديرجتلا » :يواقردلا يبرعلا لاقو

 ) )1١:ص نيديرملا بادآ ١7.

 ©1١١-1٠١5. :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا (؟)

 .4 :ص قيفوتلا ناونع (*9)

 ١. 4 :ص قورزل مكحلا حرش (؟(4)

 ."7 : ص مكحلا حرش ىف ممهلا ظاقيإ (5)



 لاقل ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ةمهلا :هَّللا ءاطع نبا هامس دقو ءهردق فرعي ملو ؛هلهج نم الإ هركني الو

 لاقو .'''( عصنأ هتركفو «لضفأ درجتملا ةفرعم ١ :اًضيأ لاقو 17( ةيلعلا

 لقث دقف ديرجتلا هيلع لقث نمو ...لكوتلا ركنأ دقف ديرجتلا ركنأ نمو » :اًضيأ

 ."0( ةباحصلاب ءادتقالا هيلع

 درجتملاو ءدرجتملا ةفرعم نم برقت ال ببستملا ةفرعم » :يديزوبلا لاقو
 4( لماكلا ببستملا نم لضفأ صقانلا

 ءاّدج ةريثك ببستلا ىلع هليضفتو ديرجتلا حدم يف ةبيجع نبا صوصنو
 : ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقف كلاسلل نمآلا مرحلا ديرجتلا ربتعا هنأ :كلذ نمو

 هس ٍةَمْعْنِبَو نونو د لطتبلافَأ مهِلَوَح نم سائلا ُفَطَخَسو انماء ام رح رح اَنْلَعَج نأ ورب مِلوأ»

 «لتبتلا وه رادلا هذه ىف نمآلا مرحلا )7 :[51:توبكنعلا ةروس] 1 نورفُكُي

 هنأ اًضيأ كلذ نمو .'””«اهبابسأ نم درجتلاو ءاهئانبأو ءايندلا نع عاطقنالاو

 ةيندللا مولعلا لوصح بابسأ مظعأ نمو «برقلا مظعأ نم ديرجتلا ربتعا
 يوذ دنع برقلا مظعأ نم بابسألا نع ديرجتلاو ةدابعلاب لاغتشالا » :لاقف

 اذإ الإ رارسألاو فراعملاب ًالميو رايغألا نم نطابلا وفصي ال اذإ «بابلألا

 نم درجت اذإ الإ رادكألا نم صلختي الو «رادكألا ةرثك نم رهاظلا صلخت

 .'"(باهولا كلملا ىلع لكتاو «بابسألا

 اذإ درجتملا امأو» : ببستلا ىلإ عوجرلا دارأو درجت نم مذ يف اًضيأ لاقو

 ) )1١:ص ةيدهلا روشب 2١١5.

 ينارمعلا عمج - ةديرف ةينارون تالسلس نمض شيشم نيا ةالص حرشو ال : ممهلا طظاقيإ (1؟) :

 ١؟.

 . 0 :. ص هيدهلا روسي رف

 ١". :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض شيشم نبا ةالص حرش (؟(؛4)

 .5/١77:ديدملا رحبلا (6)

 ص ةيهلالا تاحروتملا 050



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا قليلا

 ىلإ ةيلعلا ةمهلا نم طاطحنا وهف حيرص نذإ ريغ نم بابسألا ىلإ عوجرلا دارأ
 (1)( ىرغصلا ةيالولا ىلإ ىربكلا ةيالولا نم طوقس وأ «ةيندلا ةمهلا

 قئالعلا فذح هلام سأر لعجي نأ ديرملا نأش نم ١ :ينارعشلا لاقو

 دوعسم نب دمحم نيبو «أ '" حلفي نأ لقف ةيويند ةقالع هل ناك نم نإف «ةيويندلا

 هَّللا ةرضح ىلإ لوخدلا اودارأ امل هللا لهأ» :لاقف ديرجتلا ةميق يسافلا

 ايندلا ةنيز اوكرت نأ رايغألا نم مهدرجت لوأ ناكف «هاوس ام لك نم اودرجت

 «سفنلا ىلإ رظنلا طاقسإ كلذ مهل رمثأف ...ضعب ىلع اهضعب قرخلا اوحرطو
 ."”« ميظعتلا نيعب اهتيؤر مدعو

 :ريبدتلا طاقسإب هتقالعو بيستلاو ديرجتلا -4

 ةقيرطلا يأر يف هبدأ نإف اًببستم مأ اًدرجتم قيرطلل كلاسلا ناكأ ءاوس

 : نيتلاحلا يف ةيلكلاب رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ ةيلذاشلا

 ملسي نأ مهتديقع نإف ةيويندلا بابسألاب هلاغتشا لاح يف كلاسلا ناك اذإف

 هرمأب درجتلا ىلإ ببستلا نم لوحتي الو ءاّئيش هرمأ نم ريغي الو «هبرل هرمأ

 ببستلا نم لوحت كلذ ءاش نإف «هديريو كلذ هللا ءاشي ىتح رظتني لب «هرايتخاو

 .لاح ىلإ لاح نم هجرخي يذلا وهف !!درجتلا ىلإ

 بابسألا ىلإ هتدارإب دوعي الأ مهدنع هبدأف اًدرجتم كلاسلا ناك اذإو

 اذه نأ كلذ ةلعو .كلاسلا قيرط يف ةملظو ةردك مهرظنب يه يتلا «ةيويندلا

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ /.

 50/١. :ص ةيسدقلا راونألا (؟)

 ةريثك ببستلا ىلع هليضفتو ديرجتلا حدم يف مهصوصنو 07١ :ص ةينابرلا تاحوتفلا 6)
 نراك ناله نال 5# فك نذل :ص ةيدهلا روشب : كلذ ليبس ىلع رظناو :اًدج

 ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإو 2.7١ :ص ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلاو

 51٠١. :ص ةيسودقلا حنملا ١ :ص قحلا ىلإ ةلحرو 2١7١ : ص



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ةدارإ هسفنل تبثأ دقف ببستلا ىلإ درجتلا نم لوحت نمف «هتدارإو هللا رايتخا وه

 اذهو «رايتخاو هل ريبدت لك طاقسإب ةيضاقلا ةديقع عم ضراعتي اذهو «رايتخاو

 ديرجتلا كتدارإ » : هللا ءاطع نبا لاق .هتوهشو هسفن ظوظح عبتي هنأ ىلع لدي

 ةماقإ عم بابسألا كتدارإو ةيفخلا ة ةوهشلا نم بابسألا يف كايإ هللا ةماقإ عم

 "00 ةيلعلا ةمهلا نع طاطحنا ديرجتلا يف كايإ ِهّللا

 ردقلا باب يف مهتديقع ىلإ ببستلاو ديرجتلا بدأ عاضخإ قبس ام ةقيقحو

 ناك نإ وهف «رايتخاو ريبدت لك نم اًبولسم «ءاًروبجم دبعلا لعج ىلع ةمئاقلا
 كرتي نأ هل زوجي الف «كلذ هل راتخا مهمعزب هللا نأل قح ىلع وهف ديرجتلا هبدأ

 لدي وه اًضيأو «ءاٌريبدت هسفنل بسنو «هبر ضراع دقف لعف نمو ء«اّدبأ درجلا

 .ةيسفنلا هظوظحو هتاوهش عبتي هنأ ىلع

 مهمعزب ريخلاو ءريخلا هل راتخي نأو دب ال هبر نإف اًيبستم ناك نإو

 لب هرايتخاو هرمأب لقتني مل درجتلا ىلإ ببستلا نم لقتني امدنع وهف «ديرجتلا
 .! !رايتخاو هللا ةئيشمب لقتنا

 :تقولا مكحل عوضخلا بدأ :اًيناث

 :تقولا فيرعت ١-

 ءمهل ٌّقحلا فيرصت نم مهفداصي ام :تقولاب نوديري” :يريشقلا لاق
 ملستسم هنأ :يأ «تقولا مكحب نالف :نولوقيو «مهسفنأل هنوراتخي ام نود

 دق :تقولا» :ةبيجع نبا لاقو 7( هل رايتخا ريغ نم بيغلا نم هل ودبي امل

 وأ نزح وأ طسبو ضبق نم لاحلا يف هيلع دبعلا نوكي ام ىلع هنوقلطي
( 00 

 رار رسل

 ١17١. : ص يريشقلا ةلاسر (؟)



 « دقث و ضرع » ةيلذاشلا

 :تقولا مكح ىنعم -؟

 يف كلاسلا عوضخ :وه ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع تقولا مكحل عوضخلا

 ال ءامات اًعوضخ اهفالتخا ىلع كولسلا لاوحأ نم هيف هّللا هميقي امل هقيرط

 ملستسم وه لب «لاح ىلإ لاح نم لقتني الو ءارايتخا الو اًريبدت هسفنل بسني

 وأ ءالهج وأ اًملع وأ «ئنغ وأ اًرقف ناكأ ءاوس ءهيف هل مكح امب تقو لك يف

 هرييغت زوجي الف مهيلع هللا ةردق امف «...ةحص وأ اًضرم وأ ءالهج وأ اًقععض

 هراتخا يذلا تقولا مكح فلاخ دقف هرييغت ىون وأ هريغ نمو «هعون ناك امهم

 اًعفن ِهَّللا دارأ ولو «كلاسلل نوكي ام عفنأ وهف هللا هراتخا ام لكو «هبحأو هّللا

 نأ كنم قحلا هيضتقي يذلاو » : هّللا ءاطع نبا لاق «هيف هلزنأو «هل هراتخال دبعلل

 امك كجارخإ ىلوتي يذلا وه ىلاعت قحلا نوكي ىتح «كماقأ ثيح ثكمت

 .''”( ببسلا ككرتي نأ نأشلا لب ببسلا كرتت نأ نأشلا سيلو «كلاخدإ ىلوت

 ال١ :هلوق اهنم ركذو «كولسلا بادآ نم ةلمج هللا ءاطع نبا ركذ دقو

 كلمعتسال كدارأ ولف ءاهاوس اميف كلمعتسيل ةلاح نم كجرخي نأ هنم بلطت

 . ”'« جارخإ ريغ نم
 ثيح هتماقإوهو : ثلاثلا بدأل ا ركذ » : هلوقب بدألا اذه ةبيجع نبا حرش دقو

 اذإف ءهاوس امع هب ءانغتسالاو هللا ملعب ءافتكالا فراعلا بادآ نمف ...هّللا هماقأ
 ىلإ اهنم جورخلا بلطيو ءاهرقحتسي الف لاوحألا نم ةلاح يف ىلاعت هللا هماقأ

 اميف هلمعتسيو ةلاحلا كلت نم هجرخي نأ ىلاعت قحلا دارأ ولف «ىرخأ ةلاح

 هيف هماقأ ام ىلع ثكمي لب .هجرخي نأ هنم بلطي نأ ريغ نم هلمعتسال اهاوس

 نيبو «'"' «هلاخدإ ىلوت امك «هجارخإ ىلوتي يذلا وه نوكي ىتح «ىلاعت قحلا

 .78 :ص ممهلا ظاقيإ )١(



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :قورز لاق ءاهل ةميق ال ذإ هل ةدارإ لك كرتي نأ كلاسلا قح ىف بدألا نأ قورز

 ام ريغ ةدارإب هلاغتشاف «قحلا ةدارإ ىلع اهفقوتل اًئيش يواست ال دبعلا ةدارإ»

 .7( ةدئاف نودب بدأ ةءاسإ هيف ميقأ

 :تقولا مكحب مازتلالا ىلع ةيقيبطت ةلثمأ -

 ناك اذإو «جيوزتلا ينمتي ال بزعأ ناك اذإ هّللاب فراعلاف » : ةبيجع نبا لاق

 ىنمتي ال اًينغ ناك اذإو ىنغلا ىنمتي ال اًريقف ناك اذإو «قارفلا ىنمتي ال اًجوزتم

 .ةحصلا ىنمتي ال اضيرم ناك اذإو ء«ضرملا ىنمتي ال اًحيحص ناك اذإو ءرقفلا

 ال اًيوق ناك اذإو ...زعلا ىنمتي ال اليلذ ناك اذإو «لذلا ىنمتي ال اًريزع ناك اذإو

 ىنمتي ال اًميقم ناك اذإو «ةوقلا ينمتي ال اًفيعض ناك اذإو ,فعضلا ىنمتي

 لعفي ام رظني لاوحألا يقاب اذكهو «ةماقإلا ىنمتي ال رفاسم ناك اذإو .رفسلا

 يدي نيب تيملاك نوكي لب «هلاوز ققحتل هسفنب لعفي ام رظني الو «هب هّللا
 ."'"( عباصألا نيب ملقلاك وأ «لساغلا

 :هتيمهأ -4

 لاق ءهّللا ىلإ كولسلا بادآ مهأ نم ةيلذاشلا دنع تقولا مكحل عوضخلا

 ىتح نوكسلاو دومخلا ليللا يف نأشلاو «ليل تقولا » :يلذاشلا نسحلا وبأ

 لاقو «"' "« اهب ءاضتسيف ملعلا موجن وأ «ديحوتلا رمق وأ «ةفرعملا سمش علطت
 عم رايتخالاو ريبدتلا كرتو هللا ءاضقب ىضرلا : ةماركلا مظعأو » : ةبيجع نبا

 240« هللا هماقأ ثيح دبعلا ةماقإو مّللا

 .15-50 :ص قورزل مكحلا حرش (؟١1)

 مقا . ص ممهلا ظاقيإ 68

 .579 :ص نئملا فئاطل (6

 ١9". :ص ممهلا ظاقيإ (4)



 «دقنو ضرع م ةيلئاشلا
 :تقولا مكحب مازتلالا ةيمهأ هجوأ

 :ردقلاب اضرلا ىنعمب وه تقولا مكحب مازتلالا ١-

 نم هودع كلذلو ءردقلاو ءاضقلاب اضرلا وه تقولا مكحب دارملا نأ اومعز

 كيف ردق هلو الإ هيدبت سفن نم ام : هَّللا ءاطع نبا لاق كولسلا بادآ

 اضرلاو ميلستلا وهو : سداسلا بدألا » :هحرش يف ةبيجع نبا لاق «' '"« هيضمي
 اهمع دق كسافنأ نأ ناسنإلا اهيأ تملع اذإف ...ءاضقلاو ردقلا هب يرجي امب

 .هملق هب ىرجو «هملع هب قيس ام الإ كريغ نم الو كنم ردصي الو ء.ردقلا

 ." 7( ءاضقلا هب يرجي ام لكب ىضرت نأ كمزل

 : هلك لهجلا وه تقولا مكح كرت -؟

 ريغ تقولا يف رهظي نأ دارأ نم اًئيش لهجلا نم كرت ام » : هللا ءاطع نبا لاق

 ظ ."76 هيف هللا هرهظأ ام

 اضرلا بوجوو .هعون ناك امهم هيلع مه ام هقلخ نم ىلاعت هللا دارم -*

 : يضقم لك نع بلقلاب
 ءاهلحم يف ءايشألا رقي نأ يقيقحلا فراعلا بادأ نم » :ةبيجع نبا لاق

 لامكلا ةياغ يف وهف نايعلل ةردقلا هتزربأ املكف ءاهريس ىلع اهعم ريسيو

 نم ماقم يف اًدبع هّللا ماقأ اذإف «هيلع مه ام هقلخ نم هَّللا دارم ...ناقتإلاو

 .' 06 ناك ام اًثئاك «هبلقب هيف هرقي نأ فراعلا ىلع بجاولاف تاماقملا

 الو ,مهراوطأ عيمجب روطتيو .سانلا لك عم نولتي يذلا وه فراعلا -؟

 يف مهلماعيو ؛ةعيرشلاب رهاظلا يف سانلا لماعيف ؛مهلامعأ نم اًئيش ركني

 .485 : ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 .88 :ص يبونرشلل مكحلا حرش (0)

 .ال8-الال ؛ ص ممهلا ظاقيإ (4)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : مهرذعيف ةقيقحلاب نطابلا

 نم اًئيش مهيلع ركني ملو رهاظلا قئاقح لهأ فرع نم » : لمجلا يلع لاق

 قئاقح لهأ فرع نمو ءاّعطق مهريخ عنمي الو «مهيديأ يف امب رفظي مهلاوحأ

 «لاح لك ىلع مهيديأ يف امب رفظي مهلاوحأ نم اًنيش مهيلع ركني ملو نطابلا

 ةقرف لكو «ءاًعيمج امهعم بحطصي «نيتقرفلا ريخ نيب عمجي هّللاب فراعلا
 .©0« اهنول ىلع نولتي

 هماصخ لاط ةعيرشلاب قلخلا لماع نم :مهضعب لاق » : ةبيجع نبا لاقو

 رهاظلا يف مهلماعي نأ بجاولاو «مهرذع ةقيقحلاب مهلماع نمو ءمهعم
 لماكلا يلولا نأ :ليق ...مهرذعيف ةقيقحلاب نطابلا يفو «مهركذيف ةعيرشلاب

 ركني ال فراعلا نأ لصاحلاو ...راطوألا عيمج يضقي .راوطألا عيمجب روطتي

 ."'”( اًئيش لهجي الو اًئيش

 هجرخي نأ هَّللا نم بلطي نأ حصي ال مهدنع كلاسلا نأ قبس امم نيبت : تلق
 هلاقتنا كرتي نأ هبدأ امنإو ءرخآ تقو ىلإ تقو نم وأ «ىرخأ ةلاح ىلإ ةلاح نم

 هّللا ىلإ هجوتي ال نأب كلاسلا اومزلأ ىتح بدألا اذه يف اوغلابو هَّللا ةدارإ ىلإ

 .يلاتلا بدألا يف هثحبأس ام وهو «ءاعدلاو بلطلاب

 :ءاعدلاو بلطلا بدأ :اًنلاث

 نأ فوصتلا يف هقيرط لاوط كلاسلا ىلع اهوبجوأ ىتلا كولسلا بادآ نم

 مهلوق كلذ نمو .ردقلا يف رثأ بابسألا نم ببسل ىري الأو ردقلا ىلع دمتعي

 اوربتعاو «ةرخآلاو ايندلا نم اًئيش هلأسي الو هبر بلطي الأ كلاسلل لمكألا نأب

 : يلذاشلا لاق «ىربكلا ةيالولاو ىمظعلا ةداعسلا نم هبلطو هللا ءاعد كرت

 .ا//8 : ص ممهلا ظاقيإ 010(

 ,!ل86-ا/4 : ص ممهلا ظاقيإ 2«



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 يننغاو » :هَّللا ءاطع نبا لاقو «270 كنم لاؤسلا نع هتينغأ نم اًّقح ديعسلا ١

 هبلق رمعت اذإ دبعلا » :ةبيجع نبا لاقو «''"« يبلط نع كب ينغتسأ ىتح كلضفب
 يه هذهو «بلطلا كرت ىلع بدألا مهلد امبرو «هبلط نع ىتح هب ىنغتسا هّللاب
 020 ."”(ىربكلا ةيالولاو ىمظعلا ةداعسلا

 ينف امل يلذاشلا نسحلا ابأ لماكلا خيشلا نأ انغلب» :ينارعشلا لاقو

 لوصح يف اًئيش هّللا لأسي نأ أرجتي ال رهشأ ةتس وحن ثكم هللا عم هرايتخا

 لاق «عنملا ىلع ءاطعلل اهيف حيجرت ال ةيدوبع انلأسا :هرس يف يدون مث «ءيش

 سيلو «راتخيو ءاشي ام قلخي هنإف «هيلع اًريجحت ال اّلاثيما هتوجرو ِهَّللا تلأسف

 نع ينغتسا ىتح دهزلا قئاقحب ينققحف » : يلذاشلا ةيعدأ نمو «''”« رايتخا هعم
 ."”6 كبلط ىلإ جاتحأ ال ىتح كتفرعمبو «كريغ بلط

 .(وه ثيح نم بلطلا كرت) هللا ءاطع نبا اهركذ يتلا كولسلا بادآ نمو

 هريغل كبلطو هنع كنم ةبيغ هل كبلطو هل ماهتأ هنم كبلط » : هللا ءاطع نبا لاق

 هحرش يف ةبيجع نبا لاق ««هنم كدعب دوجول هريغ نم كبلطو هنم كئايح ةلقل
 ...وه ثيح نم بلطلا كرت :وهو .سماخلا بدألا ركذ مث : بدألا اذهل

 امنإ كنأل «هل كتمهت دوجولف (هنم كبلط) امأ «نيققحملا دنع ةلوخدم اهلكو

 امنإو «ءافغالا هنم زوجي نم هبني امنإف «كنع لفغي وأ كلمهي نأ ةفاخم هتبلط

 دنع لضفأ رادقألا يراجم تحت نوكسلاف ...لامهإلا هنم نكمي نم ركذي

 :لوقي يبرعلا يالوم انخويش خيش ناكو «لاهتبالاو عرضتلا نم نيفراعلا

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 006.

 :ص ممهلا ظاقيإ (؟) 0:01.

 ) )9:ص ممهلا ظاقيإ 001.

 ) )»4:ص ةيلعلا رخافملا ١6.

 ) )»4.15؟ :ص نئنملا فئاطل



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 بلطيلف بلطلا نم دب الو ناك نإو ءاهبلطي ةلاح هل قبت مل قداصلا ريقفلا

 .''70 ةفرعملا

 ظاقيإ هباتك ىف )١9( بابلاو )١18( بابلا بدألا اذهل ةبيجع نبا درفأ دقو

 «بلطلاو لاؤسلا بادآ اهلصاحو » : رشع نماثلا بابلا رخآ يف لاقو «ممهلا

 لزألا ىف كتمسق تقبس دق ذإ .ءاطعلا ىف اًببس ال ةيدوبع نوكي نأ ىغبني هنأو

 نكل .ءاشي نم هتمحرب صتخي «ةقباس هتيانعف «بلط كنم نوكي نأ لبق

 عم لزألا ةيصوصخ ىلع ةرامأ لمعلا دوجوف «لمعلا دوجو يضتقت ةمكحلا

 «ءيشل يه دنتست الو «ءيش لك اهيلإ دنتسي اهنأل « ةئيشملا ىلع كلذ فقوت

 عساتلا بابلا لوأ يف كلذ نيب امك «بلطلا كرت يف ىتح بدألاو نوكسلا مزلف

 ."' "0 بلطلا كرت ىلع بدألا مهلد امبر :هلوقب رشع

 بلطلاو ءاعدلا وه له لضفألا امهيأ ىف ةيفوصلا فالتخا ةبيجع نبا ركذو

 فلتخا » : ةبيجع نبا لاق «ءاعدلا كرت امهنم حجرو .ءاضرلاو توكسلا مأ

 ؟اضرلاو توكسلا وأ «لاهتبالاو ءاعدلا له ؟لضفأ نيلاحلا ّىأ ةيفوصلا

 هقح يف وهف ءاعدلل حرشنا نإف «هبلق هيف ىّلجتي ام دبعلا رظني نأ :راتخملاو

 نم قيقحتلا لهأ ىلع بلاغلاو «ىلوأ توكسلاف هنع ضبقنا نإو «لضفأ

 مهنإف «مالسلا هيلع ليلخلا لاحك .هملعب ءافتكالاو ءهّللاب ىنغلا نيفراعلا
 ور ْ

 . (نويميهاربإ

 هنأ :اضرلاو ميلستلا تامالع نم هنأو «ءاعدلا كرت يف مهصصق نمو

 تلأس ول :هل ليقف «ربخ هل فرعي مل مايأ ةثالث ريغص دلو ةيفوصلا ضعبل عاض »

 ١. : ص ممهلا ظاقيإ 6

 ١557/8. :ديدملا رحبلا (9)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 باهذ نم ٌىلع دشأ ىضق اميف يضارتعا :لاقف ؟كيلع هدري نأ ىلاعت هللا
 ."'”( يدلو

 لهأو تايادبلا لهأ :نيمسق ىلإ نيلئاسلا ةيلذاشلا خويش مسق دقو

 ءاضق يف هَّللا نم بلطلاو ءاعدلا مهل عرشي :تايادبلا لهأف «تاياهنلا

 لهأ امأو «ىلاعت هللا ءاعد يف ةبغرملا صوصنلا لزنت اهيلعو ءمهجئاوح

 فتكي لب ءاًئيش هبر لأسي الو كلاسلا بلطي ال نأ كولسلا بادآ نمف :تاياهنلا

 نم لاؤسلاو بلطلاو ءاعدلاف «هيلإ عفانملا لاصيإ يف هبرب قثيو «تقولا مكحب
 .ىلاعت هللاب ةقثلا مدع ىلع لدت ىتلاو «مهدنع ةمومذملا رومألا

 لهأ ماقم اذهو ...بابلألا يوذ دنع لولعم هلك بلطلا نإ » : ةبيجع نبا لاق

 ةرثك يفو «تاجاحلا بلط يف مهل صخريف تايادبلا لهأ امأو «تاياهنلا

 بيغرتلا درو مهيفو «بودنم وأ بجاو مهقح يف ءاعدلاف «تاعرضتلاو ءاعدلا

 ."'"( هيف حاحلالاو ءءاعدلا يف

 وهو هقرافي ال اًبدأ كلاسلا مازتلا نم ةدسافلا ةديقعلا هذه لجألو :تلق

 ىلاعت هّللا اولأسي ملو «ضرملاو لذلاو رقفلا مازتلا اورثآ بلطلا كرت

 «ىنغلا ىلع رقفلا :ةيفوصلا ترثآ اذه لجألف » :ةبيجع نبا لاق ءاهدادضأ

 وبأ لاقو ...ةحصلا ىلع ضرملاو ءزعلا ىلع لذلاو «ءاخرلا ىلع ةدشلاو

 «عبس ىلع اًعبس رتخيلف فرشلا لك فرشلا غلبي نأ دارأ نم :يورهلا قحسإ

 «ىنغلا ىلع رقفلا اوراتخا ءريخلا مانس اوغلب ىتح اهوراتخا نيحلاصلا نإف

 ىلع عضاوتلاو ءزعلا ىلع لذلاو «عفترملا ىلع نودلاو «عبشلا ىلع عوجلاو

 ." «ةايحلا ىلع توملاو «حرفلا ىلع نزحلاو ءربكلا

 .1994/4:ءايحالا )١(

 .807 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)



 : ةيلاتلا لئاسملا نايبب بدألا اذه يف مهتديقع نيبتنو

 :ىلاعت هّللا ردق يف هرثأو ءاعدلا ةيببس راكنإ :ىلوألا ةلأسملا

 هل سيل ردقلا نأو «بابسألا رابتعا مدع ىلع مئاق بلطلاو ءاعدلا كرت بدأ

 الو ةلع الو باسح ريغب ءاشي نم قزري هَّللاو :  ةبيجع نبا لاق «ةلع الو ببس
 بدألا اذه لالخ نم اهب اوجرخي نأ نوديري يتلا ةجيتنلاو :تلق « 76 بابسأ

 ىلع اًدامتعا هلاكشأو هروص فالتخا ىلع هللا نم بلطلا كلاسلا كرتي نأ : يه
 دق اًئيش هبلطل لاجم الف «ىلاعت هَّللا هردق دقو الإ ءيش نم امف «قباسلا هللا ردق
 لقيف هنم ءاطعلا ىلإ اًيبس كبلط نكي ال » : ِهَّللا ءاطع نبا لاق «لزألا ذنم هل همسق

 لزألا مكح لج «قباسلا هئاطع يف اًببس قحاللا كبلط نوكي فيك ...هنع كمهف

 كبلط نكي الف » : مالكلا اذه حرش يف ةبيجع نبا لاق «''”« للعلا ىلإ فاضي نأ

 يضتقي هللا نع مهفلا نأل «هنع كمهف لقيف «هنم ءاطعلا ىلإ اًببس قحلا نم

 ىلع فقوتي الو .ءيش ىلإ جاتحي الف «هتفرعمب ءانغتسالاو .هملعب ءافتكالا

 ام الإ يهتشي الو «ةردقلا رصنع نم هزربي ام الإ هرظن طحم نكي الف «ءيش

 هللا يضقي ان :لاق ؟ يهتشت اذام مهضعبل ليق .هالوم هيلع هيضقي

 ىلإ يه دنتست تسيلو «ءيش لك دنتسي ةثيشملا ىلإ » : هللا ءاطع نبا لاقو

 الو «ءيش ىلإ دنتست الف يه امأو :  همالكل اًحراش ةبيجع نبا لاق «'*”« ءيش

 نم ناك هللا ءاش امف «بلط ىلع الو «لاؤس ىلع فقوتت الف «ءيش ىلع فقوتت

 دعيو « لمع الب ءاش نم برق «نكي مل انبر ءاشي مل امو «لاؤس الو ببس ريغ

 .76 ةعيرش ببسلا ىلإ رظنلاو «ةقيقح ةئيشملا ىلإ رظنلاف ...ببس الب ءاش نم

 .١الال/١ :ديدملا رحبلا )١(

 7:-٠8", :ص ممهلا ظاقيإ (؟)
 ."07 :ص ممهلا ظاقيإ 0

 .":9 :ص ممهلا ظاقيإ (5)



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 كنم ةلع هل نوكت نأ كاضر سدقت يهلإ ١ :هتاجانم يف هَّللا ءاطع نبا لاقو

 فيكف كنم غفنلا كيلإ لصي نأ نع كتاذب ينغلا تنأ «ينم ةلع هل نوكت فيكف

 كاطعأ بابلا تمزل اذإو » :هحرش يف ةبيجع نبا لاق "2: ىنع اًينغ نوكت ال

 ةسداسلا ةاجانملا يف ةراشأ كلذ ىلإو «ببس الب كحنمو «بلطلا لبق

 ةلع هل نوكت فيكف «كنم ةلع هل نوكت نأ كاضر سدقت يهلإ : هلوقب نيرشعلاو

 وه امنإو «بلط الو «لمع الو «ببسب لاني ال ىلاعت هَّللا اضر :"'”تلق ينم

 لضفلا وذ هّللاو «ءاشي نم هتمحرب صتخي «ةيصاصتخا بهاومو «ةيهلإ حنم

 ءميدق هنأل ءهنم ةلع هل نوكت نأ ىلاعت هّللا اضر سدقتو هزنت دقف «ميظعلا

 ينغلا تنأ :لاق كلذلو «ميركلا ينغلا وهو «هريغ نم ةلع هل نوكت فيكف

 هاضر هزنت امكف «ينع اًينغ نوكت ال فيكف «كنم عفنلا كيلإ لصي نأ نع كتاذب

 لاصيإ نع ةسدقملا هتاذ تهزنت كلذك ببس وأ ةلع امهل نوكت نأ هطخسو

 ةرهطملا هفاصوأ كلذك ةميدق ةسدقملا هتاذ نأ امكف «هريغ نم وأ هنم عفانملا

 .("76 ةيلزأ ةميدق

 ةديقع بابسألا ىلإ تافتلالا مدع ىلع ةدمتعملا ةقباسلا ةديقعلا هذهو

 : لاقف كلذ ىلع ةيفوصلا عامجإ يدرورهسلا لقن دقو «ةيفوصلا اهيلع تقفتا

 .047( ةواقشلل الو ةداعسلل ببسي تسيل دايعلا لاعفأ نأ ىلع اوعمجأو)

 :ىلاعت هّلل ةقافلا راهظإ نيفراعلا ءاعد ةلع :ةيناثلا ةلاسملا

 امنإف تاياهنلا لهأ نيفراعلا قح يف بلطلاو ءاعدلا نوزيجي امدنع مهو

 هجو ىلع ال ةيدوبعلا هجو ىلع وه مهلاؤسف 9 ىلاعت هلل ةقافلا راهظإ نودصقي

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 000-05:04.
 )( .ةبيجع نبا لئاقلا

 .504-005 :ص ممهلا ظاقيإ ()
 ١5. :ص نيديرملا بادآ (5)



 ءاعدلا نم كظح نكي ال :يلذاشلا نسحلا وبأ لاق :''"6 بلطلاو ءاضتقالا

 ."'”( نيبوجحملا نم نوكتف كتاجاح ءاضقب حرفلا

 هنع كمهف لقيف هنم ءاطعلا ىلإ اًئبس كبلط نكي ال٠ : هللا ءاطع نبا لاقو

 : ةبيجع نبا لاقو «""”«ةيبوبرلا قوقحب اًمايقو ةيدوبعلا راهظال كبلط نكيلو
 ...ةيبوبرلا قوقحب اًمايقو «ةيدوبعلل راهظإ نكيلف بلطلا نم دب الو ناك نإف )
 ال كدوجو ىلع ةقباس كيف كتيانعف الإو ةيبوبرلا عم اًبدأو ةيدوبع كبلط ىقبو

 الو فوخل فراعلا بلق تفتلي مل اذهلو ...هتنمو هتيانع هب قحتست كنم ءيشل

 ةدراولا صوصنلا نأ اومعزو «“”6 ةجاح هَّللا هجو ريغ سفن يف هل قبي ملو ءاجر

 لضف ال ميلعتلاو ءءاعدلا زاوج اهب اودرأ امنإ ءايبنألا ءاعد نم نآرقلا يف

 ءاعدلا نم اورثكأ مالسلا مهيلع ءايبنألا كلذكو ١ :ةبيجع نبا لاق .ءاعدلا

 ءاعدلا مهنم درو اذإو ١ :اًضيأ لاقو «'*”6 تاقافلا راهظإو «ميلعتلاو «عيرشتلل

 ولو «كيلإ لصاو كل مسق ام اذإ .ةمسقلل اًبلط ال ؛ةمكحو ةيدوبع وه امنإف
 .(0( كباجأ ام هكعنمي نأ هتلأس

 :بلطلاو ءاعدلا كرت يف بدألا لامك :ةثلاثلا ةلأسملا

 نبا لاق «©"0:بلطلا كرت ىلع بدألا مهلد امبر» :هّللا ءاطع نبا لاق

 .رادقألا يراجم تحت توكسلا ءانفلا لهأو نيفراعلا ىلع بلاغلا » : ةبيجع

 هل سيل «هسح نع بئاغ «هسفن نع ناف فراعلا نأل «ليلق مهنم بلطلا رودصف

 ١١". :ص ممهلا ظاقيإ ()

 ."0١؟ :ص ممهلا ظاقيإ 4(

 .187 :ص يبونرشلل مكحلا حرش (0)

 ,707-00"5 :ص ممهلا ظاقيإ (4)

 ١١". :ص ممهلا ظاقيإ («4)

 .850 :ص ممهلا ظاقيإ 5(6)

 ١٠١". :ص ممهلا ظاقيإ (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا لكلا

 تاوف الو «لاؤس هنم روصتي الف ءرارق هللا ريغ عم الو ءرابخأ هسفن نع

 نع اًعطقنم هبر دوهش يف ناف هسفن نع اًبئاغ ماد ام دبعلا نأ لصاحلاو ...لومأم

 هنأ ضرفلاو «ةينينثالا دوجو يضتقي بلطلا ذإ ءالصأ بلط هنم روصتي ال هسح

 درو كلذلو :تلق ,''( هقح يف بدأ ءوس ذئنيح هبلطف .«ةدحولا رحب ىف قيرغ

 ام :مهضعب لاقو » : ةبيجع نبا لاق «ءاعدلا كرت دمعتي نم ىلع ءانثلا مهنع

 يعدي نأ الو ءوعدأ نأ ديرأ الو «ةنس نيسمخ ذنم اًئيش يناسلب ىلاعت هللا تلأس

 لفاغب سيل هناحبس هَّللا نأل كلذو » :هلوقب كلذ ىلع ةبيجع نبا قلع مث «« يل

 جاتحي الو ...كل مسق ام اهنم كيتأيف «كرومأ تايفخب ميلع وه لب ءركذي ىتح

 ."' 6 كتمسق نم وه اميف كلمهي ال هنأل هيبنت ىلإ
 ءاعدلل عستم هل نوكي ال ىتح تادابعلا فئاظوب لاغتشالا :ةعبارلا ةلأسملا

 :بلطلاو

 هلاغتشا هلاؤسو هَّللا ءاعد نع كلاسلا فرصت يتلا كولسلا بادآ نم

 لاق .هلأسيو هبر وعديل تقولا نم عستم هل نوكي ال ىتح راكذألاو تادابعلاب

 .هتمسق ىلع اًدامتعا «بلطلا كرت ىلع بدألا مهلد امبر» :هّللا ءاطع نبا

 ." '( هتلأسم نع هركذب الاغتشاو

 :ةمومذملا سفنلا ظوظح نم بلطلاو ءاعدلا :ةسماخلا ةلاسملا

 بلط نم عون بلطلاو ءاعدلا يف نأ هبلطو هللا ءاعدل ةعناملا مهللع نم

 يهو .«كلاسلل ةمومذم اهلك سفنلا ظوظحو «ةيسحلاو ةيونعملا سفنلا ظوظح
 هبر ىلإ لصي نأ دارأ نمف «هبر نع كلاسلا بجحت يتلا قيرطلا عطاوق نم

 3١. : ص ممهلا ظاقيإ 2غ(

 1١". :ص ممهلا ظاقيإ (0)



 ."'”بلطلاو ءاعدلا كلذ نمو «هبلطي الو سفنلا ظوظح عيمج كرتيلف

 :لامعألا نازيم بدأ :اًعبار

 ةبسن مدع وه ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع كولسلا لامعأ ةحصل نازيم مهأ نإ

 -تاياهنلا لهأ- مهنم نيققحملا دنع تسيلو هلل يه لب «كلاسلل لامعألا
 كلاسلل سيل هنأ ذإ «باوثلاو رجألا لوصح يف ىلاعت هّللا ىلإ ةلصوم اًبابسأ

 هب مايقلا ىلع صرحي وأ لمع هل بسني ىتح ريبدتو رايتخاو لمع مهدنع

 .هتيؤر مدعو «لمعلا ىلع دامتعالا مدع) ىنعمب وه نازيملا اذه نأ اومعزو

 ."”(هللا ىلع هب نئمتلاو

 فالتخاب مهدنع كلاسلا لامعأ هب نزوت يذلا نازيملا اذه فلتخيو : تلق

 : تاياهنلا لهأو تايادبلا لهأ نيب ام .كلاسلا ةبترم

 :تايادبلا لهأ :لوألا مسقلا

 يف ىلاعت هّللا ىلإ برقتلا وه تايادبلا لهأ دنع لامعألا نازيم نإ :اولاق

 ىلإ امو «داروألا ةوالتو موصلاو ةالصلاك لامعألا نم ةفلتخم عاونأب مهكولس

 «ىلاعت هّللا ىلإ ةلصوم اًبابسأ لامعألا هذه نوربتعيو .ءلامعألا نم كلذ

 للز هنم عقو وأ هلمع يف رصق نم نأ مهتمالعو ءلوصولا مهل أيهتي ال اهنودبو

 .اًديدش اًنزح كلذل نزح ةيصعم وأ

 ريشي ئدتبملا كلاسلا اذه لاح ىلإو «مومذم مهدنع مسقلا اذهو :تلق

 دوجو دنع ءاجرلا ناصقن لمعلا ىلع دامتعالا ةمالع نم » : هلوقب هللا ءاطع نبا

 ."7( للزلا

 )١( :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا 51.
 ) )6:ص ةيسودقلا حنملا :رظنا 1١6-95١1"5,

 ) )9:ص يبونرشلل مكحلا حرش 17.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا لكلا

 :تاياهنلا لهأ :يناثلا مسقلا

 لامعأ هب نزوت يذلا نازيملا وه تاياهنلا لهأ دنع لامعألا نازيمو :اولاق

 تاعاطلاو مهدنع لامعألاف .صالخالاب مهدنع ىمسملا وهو ءاعيمج كولسلا

 هتنمو هلضف ضحمب هَّللا نم يه امنإو «دبعلا ةدارإ نم تسيل اهفالتخا ىلع

 مهنم فراعلاف ءرشو ريخ نم اهيف امب ءاّعيمج دابعلا لاعفأ قلاخ ىلاعت هنأل
 .هتانكسو هتاكرح عيمج يف هللا دوهشل .هطسبو هضبقو «هؤاجرو هفوخ يوتسي

 هرهاظو ربجلا هتقيقحف ء«رايتخاو ريبدت ىندأ قيقحتلا ىلع دبعلل سيل هنأو

 «ىلاعت هللا ىلإ الصوم اًببس اهربتعي الو «لامعألا ىلإ تفتلي ال وهف «رايتخالا
 نختسم وهف ةقيقحلا نيع يف امأو «ةعيرشلا رهاظل اهذختي امنإف اهذختا نإو
 نأل «كلذب رثأتي ملو «هؤاجر صقني مل ريصقت وأ ةلز هنم تعقو اذإو ءاهنع

 امو «ركفتلاو ةدهاشملاب تنغتساو «فيلاكتلا بعت نم تحاترا دق هحراوج

 ةروص لامعألا :  هللا ءاطع نبا لاق «'')هَّنلا ردق يف لمعلل رثا الو رئاص هل ردق

 تاجرد يف ةبيجع نبا لاقو ,''”(اهيف صالخالا رس دوجو اهحاورأو «ةمئاق

 : تاجرد ثالث ىلع صالخاإلا » : صالخإلا

 :وه ماوعلا صاالخإف «صاوخلا صاوخو «صاوخلاو .ماوعلا ةجرد

 ظفحك «ةيورخألاو ةيويندلا ظوظحلا بلط عم قحلا ةلماعم نم قلخلا جارخإ

 :صاوخلا صالخإو ءروحلاو .ءروصقلاو «قزرلا ةعسو «لاملاو «ندبلا

 جارخإ :صاوخلا صاوخ صالخإو «ةيويندلا نود ةيورخألا ظوظحلا بلط
 وأ «ةيبوبرلا فئاظوب مايقلاو «ةيدوبعلا قيقحت مهتدابعف «ةيلكلاب ظوظحلا
 ىري ال نأ » : تاياهنلا لهأ نع ةبيجع نبا لاقو «'"”( هتيؤر ىلإ اًقوشو ةبحم

 )١( :ص هفوصتو يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا :رظنا 5١5.
 ) )00ص يبونرشلل مكحلا حرش : 4.

 ) 6)9:ص ممهلا ظاقيإ 650-89.



 لكنا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ام لب ةدباكم الو ةدهاجم يف الو لاح يف الو لمع يف ال ةوق الو الوح هسفنل
 .")(هيلإ ةيدهو هَّللا نم ةنم هآر لاوحألا نم وأ لامعألا نم اهنم زربي

 يف اهرثأ ىدمو ءاهباحصأل ةبسنلاب لامعألا ماسقأ ةبيجع نبا نيبيو :تلق

 لمع : ماسقأ ةثالث ىلع نفلا لهأ دنع لامعألاو 7 :لوقيف «هبر ىلإ دبعلا لاصيإ

 .ةيادبلا لهأ لمع لوقت وأ ....ةقيقحلا لمعو «ةقيرطلا لمعو ,ةعيرشلا
 ءرهاوظلا حالصإل ةعيرشلا لوقت وأ ...ةياهنلا لهأ لمعو «طسولا لهأ لمعو

 رهاوظلا حالصإو «رئارسلا حالصال ةقيقحلاو ءرئامضلا حالصاإل ةقيرطلاو

 لئاذرلا نم ةيلختلاب رئامضلا حالصإو ءرماوألا لاثتماو يهاونلا بائتجاب

 اهراسكناو اهلذب حاورألا انه يهو رئارسلا حالصإو «لئاضفلا عاونأب ةيلحتلاو

 ."' 0 قلخلا نسحو عضاوتلاو بدألا ضاترتو بذهتت ىتح

 .رماوألا لاثتما نم «ةعيرشلا لمع :مهدنع بتارملا ىندأو :تلق

 ةقيرطلا لمع ىلإ اهدعب لقتنيو «ةرهاظلا لامعألا يهو .يهاونلا باتتجاو

 ىلحت ةيرشبلا فاصوأ نم رهطت اذإف «ةيرشبلا فاصوأ نم ةيفصتلا يهو ةنطابلا

 نم ةعيرشلا لامعأ نع ىنغتساو «تاياهنلا لهأ نم راصو :ةيناحورلا فاصوأ

 الإ يقب امو .بعتلا دوجو نم هحراوج تحاتراو «ةرهاظلا حراوجلا لامعأ
 : تاياهنلا لهأ لامعأ يهو ءركفتلاو ةدهاشملا يف قارغتسالاو «بدألا نسح

 يقب امو .«بعتلا نم حراوجلا حاترت ذئنيحف » : تاياهنلا لهأ نع ةبيجعع نبا لاق
 نأ ردقي مل مالسإلا ةقيقح ! غلب نم :نيققحملا ضعب لاق ؛بدألا نسح الأ

 ىوسب لمعلا ىلإ تفتلي نأ ردقي مل ناميإلا ةق ةقيقح ىلإ غلب نمو «لمعلا نع رتفي
 ."06 هللا ىوس دحأ ىلإ تفتلي نأ ردقي مل ناسحالا ةقيقح | غلب نمو هللا

 ) 4١:ص مسهلا ظاقيإ 47954.
 :ص ممهلا ظاقيإ (؟) 5١.

 ) )0ممهلا ظاقيإ ص:١".



 « دقنو ضرع » ةيلزاشلا هللا

 حرفت الف ناسحإ وأ ةعاط ديرملا اهيأ كنم ترهظ نإف » : ةبيجع نبا لاقو

 كنع ينغ ىلاعت هللا نإف «كبرب اكرشم نوكتف كنم تزرب اهنأ ثيح نم اهب
 ثيح نم اهب حرفأو ...هأوس هعيطي نم ىلإ جاتحي نأ نع ىنغو «كتعاط نعو

 ."”(هناسحإو هلضفو همرك رهاظم نم كنإ ىلع لدت كيلإ هللا نم ةيده اهنإ
 متهت ال اهنأ اهب مهدرفت تعدا يتلا ةيلذاشلا ةقيرطلا صئاصخ نمو :تلق

 تسيلف ؛ةدحولا يف مدق لوأ نم مهلزنت لب ؛هيلإ اهعابتا لدت الو «لمعلاب

 قرطلا لجأ نم ناك امنإ » :ةبيجع نبا لاق «تاياهنلا باحصأل اًنازيم لامعألا

 نم هريغ فالخب «ةيلذاشلا قيرط اًصضوصخو .مدق لوأ نم هللا ىلع لدي هنأل

 دقو «ماكحألاب ملعلا ىلع لدي ام اهنمو «لمعلا ىلع لدي ام اهنم نإف «قرطلا

 لمعلا ىلع كلد نمو «كشغ دقف ايندلا ىلع كلد نم : شيشم نبا بطقلا لاق

 ءانفلا يه هللا ىلع ةلالدلاو :"”كحصن دقف هَّللا ىلع كلد نمو ؛كبعتأ دقف

 مدق لوأ انبحاص : لوقي'' 'انخيش خيش تعمس دقلو ءهاوس امع ةبيغلاب «هيف

 يف قدص اذإ «لمع ةدهاجم ىلإ جاتحي الو «تاذلا يف ءانفلا يف هلخدن
 د

 و

 ىلع لمع هل سيل هنأل «لمع ىأب ىلاعت هللا ىلإ لسوتي ال كلاسلاو
 اهلعجو طئاسولا هللا نيبو هنيب تبثأ دقف لامعألاب مهدنع برقت نمو «قيقحتلا

 .188:ص يسرملل ننملا فئاطل يف وهو شيشم نبال انه ةبيجع نبأ هبسن 03

 .يواقردلا يبرعلا هب دصقي 9(0)

 ةيلعلا رخافملاو «غ1١١٠-١١١٠5:ص ةيهلالا تاحوتفلا رظناو (؟554:ص ةيهلالا تاحوتفلا (:)

 اوئب نميلا لهأو' :لاق 2١7 :ىرصص ىمشاهلا دمحمل ديدسلا لحلا .ىفو :2١171 ص

 نيرط اذه ىلعو «مدق لوأ نم نومعني مهف ؛مدق لوأب هيف ءانقلاو «قحلا ةيؤر ىلع مهقيرط

 هذه حرش ىف ديدسلا لحلا يف يمشاهلا دمحم لاطأ دقو «'ةيدنبشقنلاو ةيلذاشلا

 ,١7-1١/:ةلأسملا



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 لصي نأ لاحم وه امب كيلإ لسوتأ فيكو» :ِهَّللا ءاطع نبا لاق ءامانصأ

 ,عفانملاب عافتنالا نع ينغ كنأل ١ :كلذ حرش يف ةبيجع نبا لاق «'''« كيلإ

 شيشم نب مالسلا دبع انخايشأ خيش نأ يور ...كريغ ىلإ جايتحالا نع كب اننغاف

 هللاو :هل لاق «يرقفب :لاق ءهللا ىقلت مب ءنسحلا ابأ اي : نسحلا يبأل لاق

 ."”(هب هتيقل اله ءمظعألا منصلاب هاقلتل كرقفب هللا تيقل نئل

 .4الا/ : ص ممهلا ظاقيإ ()



 ظ 0-0

 سي وزد» نا سكس

 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا ليكمل

 .ةيلذاشلا دنع كولسلا بادآ دقن :ثلاثلا ثحبملا

 رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ ىلع ةمئاق ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع كولسلا بادآ

 ةنسلا لهأ ةديقعل فلاخم اذهو ءاهراكنإ لب «بابسألا ىلإ تافتلالا مدعو

 اهورشاب دابعلاو «ىلاعت هللا اهقلخ دابعلا لاعفأ نأ ىلإ اوبهذ دقف ''”ةعامجلاو

 ءاريدقتو اقلخ هللا نم دابعلا لاعفأف «نيعيطمو ةاصع اهب اوراصف «نيراتخم

 .ةرشابمو ءابسكو ءاببستو «العف دبعلا نمو

 عم اهيف داهتجالاو اهترشابم نإ لب «ردقلاب ناميإلا يفاني ال بابسألا لعفو

 ناميإلا مامت نم اهيلع هنيعي نأو ةداعسلا بابسأ هل رسيب نأب هللا ىلإ ءاجتلالا
 .ردقلاب

 يف ةعورشملا بابسألا ذاختاب رمألاب ةلفاح ةنسلاو باتكلا صوصنو

 ذاختاو «قزرلا بلط يف يعسلاو «لمعلاب ترمأ دقف «ةايحلا نوؤش فلتخم

 : كلذ ريغو «رافسألل دوزتلاو «ءادعألا ةهجاومل ددعلا

 يول ٍلْضَف نم أوكتباَو ٍضرألا يف أورِشنَأف ُهْلَصلا ِتَيِضْف اً :ىلاعت لاق
 أدعو : لاقو 1١6[« :كلملا ةروس] 46 اَهبكاَتم يف أوُسْماَف م :لاقو ٠١[« :ةعمجلا ةروس]

 ةروس] «ْمُكَرْدَعَو هلأ ودع ءوب توبهرت ٍلْيَحْلا ٍظاَيَر نيو وره ني مُتعطتَسأ ام مهل
 ١[. :لافنألا

 ةالصلاك :هتنجو «هناوضر ىلإ يدؤت يتلا ةيعرشلا بابسألا ذاختاب رمأو

 لوسرلا ةايحو «تابحتسملاو تابجاولا نم اهريغو ركذلاو جحلاو مايصلاو

 ةنسلا لهآف «'"'داهتجالاو دجلاو بابسألاب مهذخأ ىلع ةدهاش هباحصأو هك

 بابلا يف لقتسم ثحبم يف هيلع مالكلا ليصفت قبس دقو «ردقلا بابب ةقلعتم ةلأسملا هذه )6١

 اهراكنإو بابسألا نم ةيلذاشلا ةقيرطلا فقومل تضرعتو «ىناثلا

 .87 :ص رقشألل ردقلاو ءاضقلا :رظنا (؟)



 هللا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ىلإ ةلصوم اًبابسأ اهلعج ىلاعت هَّللا نأب ةيعرشلا لامعألل نورظني ةعامجلاو
 هاضر لاني الف اهب تأي مل نمو :ةمعنو هنم لضف اهلعج وهو «هتنجو هناوضر

 نيب دقو ءاهيلع دامتعالاو نوكرلا نيبو اًببس اهرابتعا نيب مهدنع قرفف «هتنجو

 : نيهجو نم كلذ يف قحلا ةيميت نبا
 : اهب نوكت اًبابسأ ءايشألل لعج ىلاعت هَّللا نأ :لوألا هجولا

 يه ام ىلع رومألا ملعي -ىلاعتو هناحبس - هللا نأ كلذو » :ةيميت نبا لاق

 ,بابسألا كلتب نوكت اهنأ ملعيف ءاهب نوكت ابابسأ ءايشألل لعج دق وهو «هيلع
 هنأ ِهّللا ملع اذإ :اذه لاق ولف ءاهلبحيف ةأرما أطي نأب هل دلوي اذه نأ ملعي امك

 هردقي امب نوكيس نأ ملع هللا نأل ؛قمحأ ناك ءطولا ىلإ ةجاح الف «يل دلوي

 نم هرذبيو ءاملا نم هيقسي امب عرزلا هل تبني اذه هنأ ملع اذإ كلذكو ءءطولا نم

 ؛الاض الهاج ناك ءرذبلا ىلإ ةجاح الف نوكيس نأ ملع اذإ :لاق ولف «بحلا

 اذهو «لكألاب عبشي اذه نأ ِهَّللا ملع اذإ كلذكو «كلذب نوكيس نأ ملع هّللا نأل

 هذه نأ ِهّللا ملع يتلا بابسألا نم دبالف «لتقلاب تومي اذهو ,ءبرشلاب يوري

 .اهب نوكت رومألا

 .ةرخآلا يف ايقش اذهو «ةرخآلا يف اديعس نوكي اذه نأ ملع اذإ كلذكو

 : ليق ولف «لمعلا اذهب ىقشي هنأ ملع هّللاف «ءايقشألا لمعب لمعي هنأل ؛ كلذ انلق

 امك «هبنذب الإ اًدحأ رانلا لخدي ال هّللا نآل ؛اًلطاب ناك لمعي مل نإو ءيقش وه

 نم اهؤلمي هنأ مسقأف «[85 : ص ةروس] 4 نيم كني َمهَج المال و : ىلاعت لاق

 ىلع دبعلا هَّللا بقاعي الو ىلاعت هللا ىصع دقف سيلبإ عبتا نمو «هعابتأو سيلبإ
 «نيك رشملا لافطأ نع ِةِْكَي يبنلا لئس امل اذهلو ءهلمعي ىتح هلمعي هنأ ملع ام

 ...اوغلب ول نولمعي ام ملعي ِهَّللا نأ : ىنعي "70 نيلماع اوناك امب ملعأ هَّللا ١ :لاق

 ) )1١:ح يراخبلا هجرخأ  2١784:ح ملسمو 1109.



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا 4 ١مكثمز

 مهنم نوكي نأ ردق نمف «هتعاطو هب ناميإلا لهأل هللا اهقلخ «ةنجلا كلذكو

 ءارفاك وأ انمؤم تنك ءاوس «ةنجلا لخدأ انأ : لاق نمف «ةعاطلاو ناميالل هرسي

 هنأ ملع امنإ هللا نإف «كلذ يف هّللا ىلع ايرتفم ناك ءاهلهأ نم ينأ ملع اذإ

 هنأ ِهّللا ملع يذلا وه اذه نكي مل ءناميإ هعم نكي مل اذإف «ناميإلاب اهلخدي

 ءرانلا لهأ نم هنأ ملعي هللا نإف ءارفاك لب انمؤم نكي مل نم لب «ةنجلا لخدي
 نم كلذ ريغو هللاب ةناعتسالاو ءاعدلاب سانلا رمأ اذهلو «ةنجلا لهأ نم ال

 -اعطخم ناك ءردقلا ىلع الاكتا لأسأ الو وعدأ ال انأ :لاق نمو .بابسألا

 هتمحرو هترفغم اهب لاني يتلا بابسألا نم لاؤسلاو ءاعدلا لعج هّللا نأل -اًضيأ

 .ءاعدلا نودب لصحي مل ءاعدلاب هلاني اريخ دبعلل ردق اذإو .هقزرو هرصنو هادهو

 قوسي بابسأب هللا هردق امنإف مهبقاوعو دابعلا لاوحأ نم هملعو هّللا هردق امو

 قلاخ هّللاو «ببسب الإ ءيش ةرخآلاو ايندلا يف سيلف «تيقاوملا ىلإ ريداقملا

 يف كرش بابسألا ىلإ تافتلالا :مهضعب لاق اذهلو «تاببسملاو بابسألا

 نع ضارعإلاو «لقعلا يف صقن بابسأ نوكت نأ بابسألا وحمو «ديحوتلا

 ."""6 عرشلا يف حْدَق ةيلكلاب بابسألا

 : اهيلع دامتعالاو لامعألا ىلإ نوكرلا مدع : يناثلا هجولا

 رطملا نإف «ببسملا لوصح بجوي ال بابسألا درجمو » :ةيميت نبا لاق
 حير نم دبال لب «تابنلا لوصح يف ايفاك كلذ نكي مل بحلا رذبو لزن اذإ

 لاوزو ءطورشلا مامت نم دبالف «هنع ءافتنالا فرص نم دبالو هللا نذإب ةّيِبْرَم

 ءاملا لازنإ درجمب دلوي ال دلولا كلذكو «هردقو هللا ءاضقب كلذ لكو عناوملا

 لبحتف هقلخ ءاش هللا نأ نم دبال لب هل دلوي ملو لزنأ نمم مك لب «جرفلا يف
 عناوملا لاوزو طورشلا نم هقلخ هب متي ام رئاسو ءمحرلا يف هيبرتو ةأرملا

 :8/8”-١/, ىواتفلا عومجم 0010



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 يه لب «ةداعسلا ناسنإلا لاني لمعلا درجمب سيل ةرخآلا رمأ كلذكو

 الو :اولاق .« هلمعب ةنجلا مكدحأ لخدي نل هنإ » : هلي يبنلا لاق اذهلو ؛ ببس

 دقو « لضف و هنم ةمحرب هللا يِنَدّمَعَتي نأ الإ ءانأ الو  :لاق ؟ هَّللا لوسر اي تنأ

 : يأ «ببسلا ءاب هذهف «[7:لحنلا ةروس] ه4َنوُلَمَت ردك امي َةَّنَجْلا اوُلُخَدْأ» :لاق

 اذه تيرتشا :لاقي امك «ةلباقملا ءاب لي يبنلا هافن يذلاو «مكلامعأ ببسب

 هللا وفع نم دبال لب «ةنجلا لوخد يف ايفاك انمثو اضوع لمعلا سيل يأ ءاذهب

 هلضفبو «تاريخلاب يتأي هتمحربو «تائيسلا وحمي هوفعبف «هتمحرو هلضفو

 .206 تاكربلا فعاضي

 لئاسملاو اهتاعيرفت ةرثكو ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةلأسملا هذه ةيمهألو

 : مهلوقل ةلطبملا ءاملعلا صوصن لقنو «درلا ليصفت اًمازل ناك اهيلع ةبترتملا
 كلذ نأ اونظو ءردقلاب اونمآ » : -بابسألا ركنأ نم لالض اًئيبم- ةيميت نبا لاق

 لامعألاو «ةيعرشلا بابسألا نع اوضرعأف ءدوصقملا لوصح يف فاك

 ."”0 هنيدو هلسرو هللا بتكب اورفكي نأ ىلإ رمألا مهب لوؤي ءالؤهو «ةحلاصلا

 نع ضرعأ نمف » :هلوقب بابسألا نم يعرشلا فقوملا ةيميت نبا نيب مث
 مايقلا بلط نمو «لض دقف ردقلا ىلإ ارظان ديعولاو دعولاو يهنلاو رمألا

 َكاَّيِإ 8 :ىلاعت لاق امك نمؤملا لب «لض دقف ردقلا نع اضرعم يهنلاو رمألاب

 اناميإ هنيعتسنو «رمألل اعابتا هدبعتف «[0 :ةحتافلا ةروس] «ٌثيِعحسف كاَّيِإو دبعن

 ريخ يوقلا نمؤملا » :لاق هنأ ٍةِكَي يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يفو ءردقلاب

 كعفني ام ىلع صرحا «ريخ لك يفو «فيعضلا نمؤملا نم هّللا ىلإ بحأو
 اذك ناكل تلعف ينأ ول : لقت الف ءيش كباصأ نإو «نزجعت الو «هّللاب نعتساو

 ٠١/. /8: ىراتفلا عومجم 60
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 .دقتو ضرع  ةيئاشلا 32
 ,©"0(ناطيشلا لمع حتفت ول نإف «لعف ءاش امو هَّللا ردق :لق نكلو ءاذكو
 وهو ءرمألا لاثتما وهو ءهعفني ام ىلع صرحي نأ :نيئيشب كك يبنلا هرمأف

 ناميالا نمضتي وهو «هّللاب نيعتسي نأو ؛هلوسرو هللا ةعاط وهو «ةدابعلا

 مل أشي مل امو «ناك هّللا ءاش ام هنأو للاب الإ ةوق الو لوح ال هنأ :ردقلاب
 .270 نكي

 نيب قرفف «لامعألا ىلإ رظنلا نم حيحصلا فقوملا ميقلا نبا نيب كلذكو

 هللا اهعرش يتلا بابسألا نم اًببس اهنوك نيبو اهيلع دامتعالاو اهعم فوقولا
 هللا قبس دهشي نأ :ديرجتلاف ١ :لاقف «عورشم يناثلاو مومذم لوألاف «ىلاعت

 ببس ةظحالم نع كلذل هفشك درجيف «ناميإلا وأ نيقيلا هب لاني ببس لكل هتنمب

 نإ هذهو «ببسملا ىلإ هرظن يهتنيو «لئاسولاو بابسألا عطقي لب «ةليسو وأ

 ديرأ نإو «لاض هبحاصو «لطاب ديرجتف ابابسأ اهنوك نع اهديرجت ديرأ

 امنإ نيقيلا ناونع اهتروريصو «هيلإ اهباستنا ةيؤرو ءاهدنع فوقولا نع اهديرجت

 نإف «بابسألا تابثإ هبحاص ىلع نكلو «حيحص ديرجت اذهف ءهدحو هب ناك
 ."7(هديرجت دسف ابابسأ اهنوك نع اهافن

 تلض دقف «لامعألا ىلع ءازجلا بترت امأو » : يفنحلا زعلا يبأ نبا لاقو

 يتلا ءابلا نإف «ةنملاو دمحلا هلو «ةنسلا لهأ هللا ىدهو «ةيردقلاو ةيربجلا هيف

 مكدحأ لخدي ال » :ي هلوق يف يفنملاف «تابثإلا يف يتلا ءابلا ريغ يفنلا يف

 ىلإ لجرلا لوخدل نمثلاك لمعلا نوكي نأ وهو «ضوعلا ءاب « هلمعب ةنجلا
 أوك امي رجم : ىلاعت هلوق يف يتلا ءابلاو «هلضفو هَّللا ةمحرب كلذ لب .:.ةنجلا

 ىلاعت هّللاو ءمكلمع ببسب يأ «ببسلا ءاب اهوحنو «[17:ةدجسلا ةروس] تومي

 )١( :ح ملسم هجرخأ 1554.
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 لكلا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا ٠

 ."”( هتمحرو هللا لضف ضحم ىلإ لكلا عجرف «تاببسملاو بابسألا قلاخ وه
 لالخ نم الإ فرعي ال ىلاعت ِهَّللا ناوضر ىلإ لصوملا قيرطلاو :تلق

 يذلا مهيدهو مهقيبطتو حلاصلا فلسلا مهفو كي هيبن ةنسو ىلاعت هللا باتك

 بادآلا كلذ نمو «ليج دعب ليج مهعابتأل هوفلخو «فلس نع اًقلس هوقلت
 ام فلاخت مل ةينسلا بادآلا هذهو «هقيرط يف ملسملل ةبحاصملا تايكولسلاو

 دقنل نولوألا نوقباسلا ضرعتي مل كلذلو «لئاوألا نوملسملا هيلع جرد

 حيحصب مهديقت كلذ ببسو «ةيفوصلا تضرعت امك مهتايكولس ىلع موجهو
 تايكولسب اوتأ دقف ةيلذاشلا مهنمو ةيفوصلا امأ «.حلاصلا فلسلا يدهو ةنسلا

 .مالسإلا نيدل ةفلاخم يهو «كولسلل بادآ اهنأ اومعز ةيعدب

 :ببستلا ىلع بابسألاو ايندلا نم ديرجتلا ليضفت نالطب :الوأ
 نأ بجوي امنإو «سانلا نم هريغ ىلع ةلاع ملسملا شيعي نأ مالسإلا رقي ال

 ال وهف «سانلا نم هريغ ال هسفن ىلع اًدمتعم «هشاعم بسكب اًلغتشم نوكي

 نوكي ثيحب «تاذلا ىلع ءاوطنالاو «عمتجملا ةايح نم بورهلا ىلإ وعدي

 «ضرألا ةرامع كرت : يفوصلا ديرجتلا دسافم نمو «ةعفان ريغ ةادأ يفوصلا

 هتياغ نع كلاسلا لوحت يتلا قئاوعلا ربكأ نم اهرابتعاو ءاهبارخ يف ىعسلاو

 ةديقع هذه تسيلو «ببسب ايندلا ىلإ تمي ءيش لك نم درجتلا نم دب الف

 : ةيفوصلا خويش عيمج اهيلع راس لب ءطقف ةيلذاشلا ةقيرطلا

 رمألا لمكأف ةولخلا لخدي نأ دارأ اذإ بلاطلا ديرملا » :يدرورهسلا لاق

 بدألا اذهو :تلق «"''«هكلمي ام لك جرخُيو ءايندلا نم درجتي نأ كلذ يف

 «ريغلا ىلع دامتعالاو «لمعلا نع لساكتلاو «ةلاطبلا بابل حتف يفوصلا

 .5147-147:ص يفنحلا زعلا يبأ نبال ةيواحطلا حرش )١(

 .5؟١ :ص فراعملا فراوع (؟



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلاقلا

 ضعب لاقو .'' لسكلا ىلع فوصتلا سسأ ١ :يعفاشلا لوق مهيف قدصو

 ىلإ حيبقلا ريوصتلا اذه مهب ىدأف ١ :ديرجتلا دسافم يف نيرصاعملا باتكلا

 «لوستلا ةحابإو «ةلاطبلا مارتحاو «ةيكلملا ءاغلإب لوقلا :ىلإ اهتميقو ايندلل

 .نزحلا فلكتي سانلا ءارغإو «تاذل نم ةايحلا هيلع يوطنت ام ريقحتو
 نانئمطالاو «ناوهلاب طابتغالاو لذلا نطاوم ىلإ يعسلاو «قيضلا عانطصاو

 .ةداملاب ةناهتسالاو «شيعلا نوئش نم هفاتلاب ةعانقلاو «ضماغلا لبقتسملل

 .©"0(لاملاب راتهتسالاو

 هيلإ وعدي يذلا عمتجملا ةروص فلاخت ةمتعملا ةروصلا هذه :تلق

 يف سانلا ايحيف «ةرخآلاو ايندلا حالص ىلإ يدؤي يذلا عمتجملا كاذ «مالسإلا
 ب

 لاوقألا ريخ ىلإ سانلا ةياده ىلوتيو هللا ةدابعب موقي «يوق عمتجم
 لمع لك ىلع سانلا ثحو «ضرألا ةرامع يف ىعسيو «قالخألاو «لامعألاو

 مكدحأ دي ىفو ةعاسلا تماق نإ » : لِي يبنلا لاق ىتح «ةرخآلاو ايندلا يف عفان

 ."7( اهسرغيلف اهسرغي ىتح موقت ال نأ عاطتسا نإف ةليسف

 لصألا اذهو «ةرخآلاو ايندلا حلاصم نيب عمجلا ىلإ وعدي مالسالاو

 اذإ مايصلا كرت مئاصلل مالساإلا زوج كلذلو ,«ماكحألا نم ريثك يف هب لومعم

 هيف ررضلا نظلا ىلع بلغ نإ هكرت بجوأ لب ؛ةقشملا وأ ضرملا نم فيخ
 كلذكو «ضرمو درب نم ررضلا يشخ اذإ لسغلاو ءوضولا يف لوقلا كلذكو

 يعارت يتلا ماكحألا نم كلذ ريغو ...كلذ ىلإ جاتحا اذإ اًدوعق ةالصلا حابأ

 5١5١. :ص سيلبإ سيبلت ()
 1١١. :ص ليوطلا قيفوتل ينامثعلا مكحلا نابإ رصم يف فوصتلا (؟)

 عمجم ىف امك رازبلاو 2541/94 :ح درفملا بدألا يف يراخبلاو 2170١5 :حدمحأ هجرخأ (0)

 ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هحححصو «تاقث تانثأ هلاجر : ىمثيهلا لاق ”7 /5 :دئاوزلا



 كلا ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ."7هلامهإ مدعو «ندبلا ةحص

 ٌلُقإ» : ىلاعت هلوق يف امك اهب ذذلتلا نم عنميو ءايندلا ةنيز مرحي مل عرشلاو
 2 لسماع ا 0 ا ا ثا «ىام 7 20 رس 707 هن هيض نم 7 يضف 00

 ايندلا ةؤيحلا يف أونماء ِنيِذْلِل ىه لق ٍقزرلا نم تابيِطلاو ءودابعل جرحأ ىلا وللا ةَميز مرح ْنَم
 دق

 : هلوق يف امك سابللاب نيزتلا مرحي ملو «[7 :فارعألا ةروس] «ِةميقْلا موي ٌةَصِلاَخ

 بِي ال ُمَنِإ ًافرتش الو اورقلَو الُكحَو ٍدِجْسَم لك دنع فكي اوُدُح مها قب ةلا»
 لاجم يف ناك ولو هلك لاملا قافنإ نم عنمو ([١7:فارعألا ةروس)] © نيفِرْسِمْل

 اموُلَم َدعَفَنَف طَسبلا لع اسهطسبت الو كقمع لإ ةلولَعم كدي ُلعَحي الو : ىلاعت لاق ريخلا
 ذخأ نإ «ةرخآلل ةدعو «ةايحلل ماوق لاملا لعجو «[79:ءارسإلا ةروس] 6# اروسَحت

 هلأ لعج تلا كلومأ ءاهفّسلا اوُنْؤُن الوؤ» : ىلاعت لاق .هلحم يف عضوو ءهلح نم

 َمْوَي ُهَّقَح اوُناَءَو َرَمْثَأ 1ذإ هورمت نم اولك» :لاقو «[5:ءاسنلا ةروس] هكاًميِق ل

 نعف «ةرورضلا دنع الإ سانلا لاؤس مذ كلذكو 14١[« :ماعنألا ةروس]  ىداحصح

 مكدحأ ذخأي نأل هديب يسفن يذلاو » : لاق كي هَّللا لوسر نأ ةيفك ةريره يبأ

 ."”(هعنم وأ هاطعأ هلأسيف الجر ىتأي نأ نم هل ريخ هرهظ ىلع بطتحيف هلبح

 ام لك نع اودرجت مهنأ :ديرجتلا باب يف مهيلع ناطيشلا تاسيبلت نمو
 درجتلا نأ اوعداف «تاعاطلاو لئاضفلا نم ناك ولو هب سنأتو سفنلا هبحت

 قورز ركذ دقو ءاهبحاص اهب سنأ اذإ ةيعرشلا لئاضفلاو نئسلا كرت يف لخدي
 ىتح كلذ مهب رجنا دقو» :لاقف هرصع يف ةيفوصلا ضعب نع ةعدبلا هذه

 ءاهريغ ضرفلاب ةقلعتملا ننسلا نم بولطملاو «لئاضفلا باب يف اولخد

 اوحنج امبرو ءاهل اًملاخم ناك نإو ,فلؤي مل ام اورثآو ءاهنم فلأ ام اوكرتف

 ." 7( عابتالا ردق ىلع رمألا لب .ءكلذك سيلو «ةقشملا ردق ىلع رجألا نأل

 .5؟14 :ص ينامثعلا مكحلا نابإ رصم يف فوصتلا :رظنا (0)

 .١150١:ح يراخبلا هجرخأ (0)

 ١١9. :ص ديرملا ةدع (*)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هللا

 دنع -يبطاشلا لاق «فلسلا اهنم رذح يتلا عدبلا نم ايندلا نم درجتلاو

 ةياغ يف وهو » :-(لاملا نع جورخلا) اهنم ركذف ءةيفوصلا عدبلل هدادعت

 ةلاح يهو «ىلوألا ةلاحلا ىلع كلذ ضرعن انأل ؛ةعيرشلا رهاوظ عم لاكشإلا

 رمأ الو «هلام نع جورخلاب اًدحأ رمأي مل ذإ «ماركلا هباحصأ عم كي هَّللا لوسر

 مهو «هتراجت كرتب ةراجت بحاص الو «هتعنص نع جورخلاب ةعنص بحاص

 نم كلس نإو ءاًقدص قحلا قيرط كولسل نوبلاطلاو ءاّمح هللا ءايلوأ اوناك

 7« مهاده غلبي ملو ءمهؤاش غلبي ملو «ةنس فلأ مهدعب
 هراسكناو «ىلاعت هللا ريغب بلقلا قلعت ديرجتلا دسافم مظعأ نمو :تلق

 قولخمب هقلعت حبصأ هبرب هبلق قلعتي نأ لدبف «ةيويند ةعفنم هنم دجي نم لكل

 .ليلذ هلثم

 :تقولا مكحب لوقلا نالطيب :اًيناث
 هب لعفي امل همالستسا يف هلامك نأو ةدارإ هل سيل كلاسلا نأ يف مهتديقع

 .اقلطم اهنم ولخي ال ةدارإ هل يحب لك نأ ذإ هعوقو نكمي ال مالك وه تقولا نم

 نم قلخلا لمكأ نأ ةيميت نبا نيب , دقو «بذاك وهف ةدارإ هل سيل هنأ معز نمف

 نوبحي نيذلا مهلمكأ » : ةيميت نبا لاق هللا عرشل ةقفاوم ةدارإو ةمه هل تناك

 هللا مهرمأ ام نوديريف «هلوسرو هَّللا هضغبأ ام نوضغبيو «هلوسرو هللا هبحأ ام

 بح مهدنع سيلو «هتهاركب هلوسرو هللا مهرمأ ام نوهركيو «هتدارإب هلوسرو

 «كلذ ريغب نورمأي الو «هلوسرو هب هللا رمأ امب نورمأيف .كلذ ريغل ضغب الو

 نيليلخلا لاح هذهو ؛كلذ ريغ نع نوهني الو «هلوسرو هنع هَّللا ىهن امع نوهنيو

 "”(هيهاربإو دمحم :ةيربلا لضفأ
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 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ولخ امأو» :لاقف ةدارإلا نم هولخ يعدي نم بذك ةيميت نبا نيب مث

 ىلعو «هنم هل دبال ام ةدارإ ىلع روطفم هنإف «عنتممف اقلطم ةدارإلا نع ناسنإلا

 ءايشأ ديري نأ دب الف املسم ناك اذإ كسانلا دهازلاو «هيذؤيو هرضي ام ةهارك

 دال نينمؤملا مومع كلذكو لب «مراحملا كرتو ضئارفلا ادأ ل : هَّللا اهبحي

 ّلل ائيش بحأ الو هللا بحي مل نمف الإو مَّللا اهبحي ءايش أ مهدحأ ديري نأ

 ال هنإف كلذ ديري الو امهريغ الو نيتداهشلا ال «تاعاطلا نم ائيش بحي ملف

 امأو ...هّللا هبحي ام ضعبل ةدارإ هل نوكت نأ نم نمؤم لكل دبالف ءانمؤم نوكي

 عم :امهدحأ :نيهجو ىلع عقيف ةمومذملاو ةدومحملا نيتدارإلا نع ولخلا

 نم اريثك ملعي دق هنإف ءاهب ملع نإو هتعاطو ىلاعت هللا ةدابع نع دبعلا ضارعإ
 لتتقا اذإو ءاهلعف هريغ نم هركي الو اهديري ال وهو ءاهب رومأم هنأ رومألا

 راصتنال الو هللا هبحي يذلا ءالؤه راصتنال اديرم نكي مل رافكلاو نوملسملا

 .هَّللا هضغبي يذلا ءالؤه

 هللا نأ نوملعي امل نيلثتمملا دابعلا داهزلا نم ريثك نم عقي : يناثلا هجولاو

 اهنأ نوملعي ال ىرخأ رومأو ءهنع ىهن هّللا نأ نوملعي امل نيبنتجملا «هب رمأ

 دقو «ملعلا مدعل اهنوهركي الو اهنوديري الف ءاهنع يهنم الو اهب رومأم
 اذه نوريو ءاهيلع نونواعي دقو «ةردقم ةقولخم اهنوك ةهج نم اهنوضري

 ؛ ثداح لكب اضرلاب نيرومأم اوناك سفنلا ىوه نع ولخ امل مهنأو هلل ةقفاوم
 انيلع هلوسرو هللا هبحأ ام نإف «طلغلا هيف عقي عضوم اذهو .هيلع ةنواعملاو لب

 هضغبأ ام ضغبن نأ انيلعف هلوسرو هّللا هضغبأ امو .هلوسرو هللا هبحأ ام بحن نأ

 يتلا لاعفألاك هلوسرو هللا هضغبي الو هلوسرو هَّللا هبحي ال ام امأو ءهلوسرو هّللا

 اهاضريو اهبحي ال هَّللا ناك اذإ اذهف «نونجملاو مئانلا لاعفأ لثم اهيف فيلكت ال

 اههركي الو اهاضريو اهبحي نأ يغبني ال اضيأ نمؤملاف ءاهمذيو اههركي الو

 عيمجل لماش وه لب ءاهب صتخي ال كاذف هلل ةقولخمو ةرودقم اهنوك امأو
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 نإ :لاق نم لوقو ...هتمكح نم ءاش امل هقلخ ام قلخ ىلاعت هَّللاو ءتاقولخملا
 نع قالطإلا ىلع غوسي الو حصي ال لساغلا عم تيملاك هللا عم نوكي دبعلا
 كلذ امنإف اذه عمو ؛ عضاوملا ضعب يف كلذ لاقي امنإو «نيملسملا نم دحأ

 هبحأ ام بحي نأ دبالف «هبحأو هب ِهَّللا رمأ ام ملع اذإف الإو «هيلع هللا رمأ ءافخل
 ."7( هضغبأ ام ضغبيو هللا

 نم ريثك هيف ئطخي يفوصلا بدألا اذه نأ رخآ عضوم يف ةيميت نبا نيبو
 نأ نونظيف «نيكلاسلا نم ريثك ىلع سبتلي عضوملا اذهو » :لاقف «ةيفوصلا

 -ديرأ الأ ديرأ :ديزي يبأ لوق نإو ءالصأ ةدارإ دبعلل نوكي الأ ةلماكلا ةقيرطلا

 خياشملا مالك نولمحيو «دارأ دق هنأل ؛ ضقانتو صقن -؟ديرت اذام : هل ليق امل

 ىلع مهنم طلغ اذهو ءاًّقلطم ةدارإلا كرت ىلع ةدارإلا كرتب نوحدمي نيذلا

 نإف ءاقلطم ةدارإلا كرتب رمأي نم خويشلا نم ناك نإو «نيميقتسملا خويشلا

 .رومأم الو رودقمب سيل كلذ نإف «هلاق نمم طلغ اذه

 ةدارإلا نإف «ةدارإ هل نوكت الأ ايح نكمي الف «ةدارإ نم هل دبال يحلا نإف

 رفاك الإ اهعدي ال بابحتسا رمأ وأ باجيإ رمأ اهب رمأيو هلوسرو هللا اهبحي يتلا

 وه امل اًكرات اهكرات ناك ةبحتسم تناك نإو «ةبجاو تناك نإ صاع وأ قساف وأ
 ."”( هل ريخ

 :تقولا مكح بدأ دسافم

 :ةنسلاو باتكلل مكاحتلا كرت ١-

 هذه نيب دقو «ةنسلاو باتكلل مكاحتلا كرت وه تقولا مكح بدأ ةقيقح

 باتكلل مكاحتلا نازيم نيب امدنع يمناغتسملا هويلع نبا ةريطخلا ةقيقحلا

 .548-١١/١586:ىواتفلا عومجم )1١(

 : رظنا .ةعدبلا هذه در يف ريثك مالسإلا خيش مالكو 594/٠١-28460 ىراتفلا عومجم 60ه

 .ه7 8-هل ٠١/ : ىواتفلا عومجمو ٠١/ -0١1. : ىواتفلا عومجم



 لاقل ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 صاوخ دنعو ماوعلا دنع هقيبطت فلتخي نازيملا اذه نأ نيبف ءةنسلاو

 صاوخ امأو .«ءيش لك يف ةنسلاو باتكلا نومكحي ماوعلاف «صاوخلا

 ام نإف ءمهب هللا لعفي ام نورظني مهف .تقولا وه مهيف مكحي يذلاف صاوخلا

 ىلإ تقو نم مهلاقتناو ءهتصاخلل هبحي يذلا هعرشو هللا مكح وه مهيلع رهظي

 هللا مكحب وه لب «مهريبدتو مهتدارإب سيل لاح ىلإ لاح نمو .«تقو
 ,270رايتخاو

 ١- ىوهلا عابتا نم نوكي دق تاعاطلا لعف ىلع صرحلا :

 تابجاولا نم تاعاطلا لعف اذإ ديرملا نأ :اًضيأ دسافملا نمو

 هلعف حدمي الو «هاوهل عابتا وهف تقولا مكح هيضتقي نأ ريغ نم تابحتسملاو

 الف تأي مل نإو «ةيبرتلا خيش نم هيجوتلا وأ يهلإلا نذإلا يتأي ىتح مهدنع

 ماهوألل مالستساو «ىلاعت هللا عرش نع دص مهنم لوقلا اذهو «لعفت

 يعسلا وأ ؛هيف وه يذلا تقولا نأ كلاسلا يردي امو «ةيناطيشلا تالايخلاو

 .؟هعنميو هّللا ههركي امم هرييغتل

 : مهتعفادمو رشلا لهأ ةضراعم مدع

 يف لضفألا لب «مهتعفادمو رشلا لهأ ةضراعم مدع بدألا اذه دسافم نمو

 يف همكحو هللا دارم هنأل مهئادعأ نم هنوهجاوي امب اضرلا مهدنع نيفراعلا قح

 مهتضراعم زوجيف فتاه وأ ماهلإب مهل يهلإلا نذإلا لصح اذإ الإ تقولا
 دعب عورشم ملاظلا ىلع ءايلوألا ءاعد » : ةبيجع نبا لاق «مهئادعأ ىلع ءاعدلاو

 نينس -يلذاشلا - نسحلا وبأ خيشلا ثكم دقو «هنومهفي ام ىلع يماهلالا نذإللا

 ءاعدلا يف يل نذأ نآلا :لاقف «ةفرع يف ةنس ناك ىتح ءاربلا نبا ىلع عدي مل

 ."'"( ىلؤأ ربصلاف نذإ نكي مل نإف ءءاربلا نبا ىلع

 )١( :ص ةيسدقلا حنملا :رظنا 87١.
 :ديدملا رحبلا (5؟5) ”/ 5946.
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 :تاهوركملاو تامرحملاب اضرلا -:5

 ملستسي مهنم فراعلا كلاسلا نأ :تقولا مكحل مالستسالا راثآ رطخأ نمو

 مالستسالا ىنعي اذهو («ةيوبححمو هللا دارم هنأ لمتعيو .هيلع عقي مكح لكل

 اذهو «هريغ الو هسفن ىلع ال .اهيلع ضارتعالا مدعو تاهوركملاو تامرحملل

 ببسب اودعو اذإ نيفراعلا دعو فلختي نأ زاجأ امدنع ةبيجع نبا هب حرص ام

 امأو «رايخألا ءاملعلاو ءداهزلاو دابعلاك «راربألا نيحلاصلا نأش نم ءدودحلا

 :«ءيش ىلع نودقعي الو «ءيش عم نوفقي الف : نيفراعلا نم ءاقبلاو ءانفلا لهأ

 مهسفنأ نع مهل سيل «نيحو تقو لك يف مهالوم دنع نم زربي ام عم مه
 نم كلذو «تنولت امفيك ريداقملا عم نونولتي ءرارق هّللا ريغ عم الو .رابخإ

 مهنم لخأ وأ ءادقع مهعم دقع نمف ...مهالوم تاذ يف مهئانفو مهبرق ةدسش

 ديب يه لب «مهديب مهسفنأ تسيل ذإ ؛كلذ نم ءيش ىلع لوعي الف ادهع

 00 ايإ

 :ءاعدلاو بلطلا كرت نالطب :اًنلاث

 نم بلطلاو ءاعدلا لضف ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةريثكلا ةلدألا ترهاظت

 كاولس بدأ نم ةيلذاشلا ةقيرطلا هتررق ام لطبي ميظعلا لصألا اذهو «ىلاعت هللا

 : ىلاعت لاق : "'”لصألا اذه ىلع ةلدألا ضعب ىلي اميفو «بلطلاو ءاعدلا كرت
 2 سرا 8 - رس م 30 2|, مص ع مجس< . ومد م

 ٌمُهَج َنولحْدِيَس ٍقَداَبِع نع َنوركَتْس تلا ّنِإ ركل بجتْسأ ةفوعال مُكحُبَر َلاَهَو#
 - را # “ب عام جاع ل ره دل

 2 ا _ أ 1 2 5 ٠

 بكم هي مَنِ هنقحو اعرضت كبَر أوعدأ :لاقو 5١[« :رفاغ ةروس] 8+ «تبرخياد

 .[50 :فارعألا ةروس] «*تَرّتعمْل

 )١( :ديدملا رحبلا ”/ ١١١.

 :ص نيحلاصلا ضاير :رظنا (؟ 475-478.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 بضغ هَّللا عدي مل نم » :لَي هلوقو «« ةدابعلا وه ءاعدلا » : لكي يبنلا لاقو

 ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ مهللا  :ِةلكي يبنلا ءاعد رثكأ ناكو «''"« هيلع

 هرمأ مث «ةالصلا ٍةِلي هملع ملسأ اذإ لجرلا ناكو «''”«رانلا باذع انقو ةنسح

 ينفاعو يندهاو ينمحراو يل رفغا مهللا» :تاملكلا ءالؤهب وعدي نأ
 .0« ينقزراو

 نمو «(بلطلاو ءاعدلا كرت) بدأ نالطب نايب يف فلسلا ءاملع دهتجا دقو

 عدب ركذ دنع- هلوقب ةيميت نبا اهدر يف داجأو ةلأسملا هذه ثحب نم رهشأ

 هللا نودبعي مهنأ مهنظ يف اضيأ نوطلغي دقو » :-ةلتبتملاو ةرقفتملاو ةفوصتملا

 رشبلا نأ اومهوتو «سفنلا ظح وهف هنم بلطي ام لك نإو «ةدارإ الو ظح الب

 ناميإلا ةقيقحب ةفرعم ءوس وهو «بوبحم الو بولطم الو ةدارإ الب لمعي
 ظ .47( ةرخآلاو نيدلاو

 :لاقف اًئيش هللا لاؤس مدع (ردقلاب اضرلا) موهفم يف مهلالض نم ركذو

 ءيش نم ذيعتسي الو «هيلإ ارطضم ناك ولو .طق ائيش بلطي الأ اضرلا ناك نإو»
 هب لعفي نأ يف هَّللا ىلإ هبلقب اتفتلم نوكي نأ امإ :ولخي الف ءارضم ناك نإو طق

 بلاط وهف هَّللا ىلإ هبلقب تفتلا نإف «ءكلذ نع اضرعم نوكي نأ امإو «كلذ

 الف متأو لمكأ امهب وهو «لاقلاو لاحلاب بلطلا نيب قرف الو «هلاحب ذيعتسم

 .هنع لدعي

 امب الإ ىقبيو ايحي ال هنأ مولعملا نمف «كلذ عيمج نع اضرعم ناك نإو

 ينابلألا هححصو ةريره يبأ قيرط نم 25/51 :ح ةجام نباو ,91/11/: ح دمحأ هجرخأ 21

 .5104 :ح ةحيحصلا ةلسلسلا يف

 1594٠0. :ح ملسمو 27784 :ح يراخبلا هجرخأ (؟)

 .7591 :ح ملسم هجرخأ (0)

 .١٠/144:ىواتفلا عومجم (4)
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 امإ ءراضملا عفدو عفانملا نم ايحي هب يذلاو «كلذب هراضم عفديو «هتايح ميقي

 هبلطو هبحأ نإف .هديري الو هبلطي الو هبحي ال وأ ءدحأ نم هديريو هبلطيو هبحي نأ

 .ادومحم نوكي نأ نع الضف ءامومذم اكرشم ناك هللا ريغ نم هدارأو

 عنتمم اذه : ليق .هقلخ نم الو هَّللا نم ال هديرأو هبلطأو هبحأ ال :لاق نإو

 «سحلاب مولعم رمأ اذهو « ىقبي هب ام بحي الأ هيلع عنتمم يحلا نإف «يحلا يف

 بحب فوصوم يضارلا نإف ءاضرلاب فصوي نأ عنتما ةباثملا هذهب ناك نمو

 اذهف ؟هلك كلذ هنع بلسي فيكف .كلذل مزلتسم اضرلا ذإ «ةصاخ ةدارإو

 .""”( مالكلا اذه داسف نيبي امم هلاثمأو

 لخدو » :لاقف نيهجو نم هنأ بدألا اذه يف مهطلغ ببس ةيميت نبا نيب مث
 : نيهجو نم لالضلا مهيلع

 نم اذه نأو ءهاضريو هللا هبحي رمأ نوكي ام لكب اضرلا نأ مهنظ : امهدحأ

 اهيف نوكي لاح لكب وأ نئاكو ثداح لكب اضرلا اولعجف هللا ءايلوأ قرط مظعأ

 هيضرت نأ يه امنإ ِهَّللا ىلإ قيرطلاو ءانيبم اًلالض اولضف هَّللا ىلإ اقيرط دبعلل
 مل وه هنإف ءنوكيو ثدحي ام لكب ىضرت نأ سيل «هاضريو هبحيام لعفت نأب

 ضغبيو طخسيو هركي هناحبس وه لب ؛هبحأ الو كل هيضر الو «كلذب كرمأي

 ام بحت نأب هتقفاوم هللا ةيالوو ءوه الإ اهيصحي ال ةدوجوم لاعفأ نايعأ ىلع

 نم يلاوتو ءطخسي ام طخستو «هركي ام هركتو «ضغبي ام ضغبتو بحي

 تنك هطخسيو ههركي ام ىضرتو بحت تنك اذإف «يداعي نم يداعتو «ىلاوي

 ؛ اذه ربدتف «.كلان دق هللا طخسأ ام اضر نم لان مذ لك ناكو ءهّيلو ال هودع

 ةماعلاو دابعلاو ةيفوصلاو كاسنلا فئاوط نم هيف لض ميظع لصأ ىلع هبني هنإف
, 

 .هللا الإ مهيصحي ال نم

 ,ال٠"/١١1 : ىواتفلا عومجم (0)



 رمأو «باجيإ رمأ هب اورمأ يذلا ءاعدلا نيب نوقرفي ال مهنأ : يناثلا هجولا

 نإف «هنع اوهني ملو هب اورمؤي مل وأ «هنع اوهن يذلا ءاعدلا نيبو «بابحتسا

 : عاونأ ةثالث هايإ هتلأسمو هبرل دبعلا ءاعد

 اندهأإم : هلوق لثم :بابحتسا رمأ امإو باجيإ رمأ امإ هب دبعلا رمأ : عون
 يذلا ءاعدلاك ةالصلا رخآ يف هئاعد لثمو ؛[5:ةحتافلا ةروس] 4ميِفَسمْلا طْرَصل
 هّللاب ذعتسيلف ةالصلا يف مكدحأ دعق اذإ ١ :لاقف هباحصأ هب رمأي ِكَي يبنلا ناك

 ةنتفو «تامملاو ايحملا ةنتفو ءربقلا باذعو «منهج باذع نم :عبرأ نم

 «مهتالص رخآ يف هب اوعدي نأ ِةكَي يبنلا مهرمأ ءاعد اذهف ''”«لاجدلا حيسملا

 يف اوعزانتو ءهاضريو هلوسرو هللا هبحي عورشم هنأ ىلع ةمألا تقفتا دقو

 ...هبوجو
 نم حلصي الام لجرلا لأسي نأ لثم ءادتعالاك :هنع يهني ءاعدلا نم عونو

 هناحبس برلا صئاصخ نم وه امبرو «يبنب وه سيلو «ءايبنألا صئاصخ
 لأسي وأ «هدابع نم دبعل الإ حلصت ال يتلا ةليسولا هسفنل لأسي نأ لثم «ىلاعتو

 لك هنع عفري نأو «ريدق ءيش لك ىلع وأ ءاميلع ءيش لكب هلعجي نأ ىلاعت هللا

 يتلا لوضفلا بلطك حابم وه ام ءاعدلا نمو...بويغلا ةعلاطم نم هعنمي باجح
 .")(اهيف ةيصعم ال

 هبلطو هللا ءاعد نع مهيهن ةلع نإف : مهلوق ةلع ةفرعم مهلوق داسف نيبي اممو

 هظوظح لك كرتب رومأم لماكلا فراعلاو «:ةوهشو سفنلل ظح وه ءاعد لك نأ

 ام كرت قيرطلا نم نأ اوأرف » :هلوقب ةيميت نبا ةقيقحلا هذه نيب دقو «هتاوهشو

 هبولطم نوكي لب ءالصأ ةدارإ مهدحأل نوكي الأو «هديرتو سفنلا هراتخت

 )١( :ح يئاسنلا نئس حيحص ىف ينابلألا هححصو ؛١١17١ :ح يئاسنلا هجرخأ 1757.

 عومجم (؟) الفتاوى:1١/٠١/ا-١4ا.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا للا

 .20(ناك نم انئاك ردقلا تحت نايرجلا

 نبا اهنيب يتلا ةيكولسلا عدبلا نم ريثك يف تببست ةدسافلا ةديقعلا هذهو

 نع جورخلاو «ةينابهرلا يف مهنم اريثك لخدأ يذلا وه اذهو » :هلوقب ةيميت

 هيلإ نوجاتحي ام حاكنلاو سابللاو برشلاو لكألا نم اوكرت ىتح «ةيعرشلا

 تمصلاو ةولخلاو رهسلاو عوجلا نم اومزالف ...هب الإ مهنيد ةحلصم متت الامو

 تابجاو كرت يف مهعقوأ ام «قاشملا لامتحاو ظوظحلا كرت هيف امم كلذ ريغو

 لك نأ :مهلوق داسف نيبي اممو «"'”«تامرحمو تاهوركم لعفو «تابحتسمو

 نبا لاق ءتامرحملا لعفو تابجاولا كرت مزلتسي اذه نأ هنع يهنم سفنلل ظح

 ارومأم لعفي ال دبعلا نأب : ءالؤه لوق دري نأ كلذ يف رمألا نيبي اممو » : ةيميت

 لعفي الو ...جحي الو «قدصتي الو .موصي الو «يلصي الف ءاروظحم كرتي الو

 .باقعلا عفدو باوثلا لوصح هتدئاف امنإ كلذ نإف «تابرقلا نم ائيش

 باقعلا عفد الو «ةنجلا وه يذلا باوثلا لوصح بلطي ال وه ناك اذإف

 ام لكب ضار انأ :لوقيو ءاروظحم كرتي الو ءارومأم لعفي الف «رانلا وه يذلا

 ىتح ىصعأو قسفأو رفكأ انأ : لوقي لب ؟ تيصعو تقسفو ترفك نإو يب هلعفي

 لهجأ نم وه نم لوق اذهو «هئاضقب اضرلا ةجرد لانأف هباقعب ىضرأو ينبقاعي
 كلذب اضرلا نألف ؛هقمحو هلهج امأ ,مهرفكأو مهلضأو مهقمحأو قلخلا

 مزلتسم هنألف ؛هرفك امأو «نيضيقنلا نيب عمجلا مزلتسي كلذ نأل ؛رذعتم عنتمم

 ءاضقلا ةظحالم نأ بير الو «هبتك هب لزنأو هلسر هب ثعب يذلا هللا نيد ليطعتل

 رومأملا نم اوكرت نأ يف ةفوصتملا نم ةدارإلا لهأ نم اريثك تعقوأ ردقلاو

 «نيقساف نيصاع امإو «نيمورحم نيصقان امإ هب اوراص ام روظحملا نم اولعفو

 )١( عومجم الفتاوى:١٠١/١5".

 ) )0عومجم الفتاوى:٠١/١5".



 لينال ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 7 0 < ويو معمم َّس سر 1 5 . 5 8 1

 رون نم ْمَل امه ارون مل هلا لمح ل نيوإ# اناولأ كلذ نم تيأر دقو «نيرفاك امإو
 ,2176 غ٠: رونلا ةروس]

 ةنجلا لاؤس مدع : بلطلاو لاؤسلا كرت بدأ يف ةلخادلا عدبلا نمو : تلق

 اذه ةيميت نبا ضرع دقو «هب اورختفاو كلذب اولاق دقو ءرانلا نم ةاجنلاو

 نم هذيعتست الو «ةنجلا هللا لأست الأ اضرلا :لئاقلا لوق » :لاقف هدرو لوقلا

 الف «ةيعرشلا ةنجلا ىمسم يف لخاد وه ام ِهَّللا لأست الأ كلذب دارأ نإ «رانلا

 ال كنإو «ءايلوألاو ءايبنألا عيمج بولطم وه امم كلذ ريغ الو «هيلإ رظنلا هلأست

 هنوك عم مالكلا اذهف «رانلا يف كبيذعت نم الو .«كنع هباجتحا نم هب ذيعتست

 .هسفن يف ضقانتم وهف «نينمؤملا رئاسو «نيلسرملاو ءايبنألا عيمجل افلاخم

 هاضرل هلأسي ال امنإ «لأسي ال يذلا اضرلا نأ كلذو «لوقعلا حيرص يف دساف

 اضر هعم قبي مل اذإو «هل هتبحمو هب هتفرعم دعب وه امنإ هنع هاضرو ههَّللا نع

 الو .نيضيقنلا نيب عمج اذهو ىضري الأ ىضري :لاق هنأكف هّلل ةبحم الو هللا نع
 امنإ يضارلا نأ كلذ حضوي «هلقع الو «لوقي ام روصتي مل نم مالك هنأ بير

 دقف اذإف «هتوالحو اضرلا ةذل نم هدجي ام مالآلاو هراكملا لامتحا ىلع هلمحي

 نوكي نأ روصتي فيكف «ةرارمو املأ لمحتي نأ عنتما ةذللاو ةوالحلا كلت

 نم اذه امنإو ؟هراكملا ةرارم هب لمحي ام اضرلا ةوالح نم هعم سيلو ءايضار

 اذه نأ نظف ءاضرلا ةوالح هسفن يف دجو يذلا ينافلاو ناركسلا مالك سنج

 .هنم ميظع طلغ اذهو «ناك لاح يأ ىلع هعم ىقبي

 ؛ كلذ نم ىلعأ وه ام لأسي لب «قولخملاب عتمتلا لأسي الأ كلذب دارأ نإو

 ىلعأ وهو ةنجلا نم بولطملا كلذ لعجي مل هنأ ةهج نم : نيهجو نم طلغ دقف

 ناك اذإف ءايضار هنوك عم بلاط هنأ تبثأ -اضيأ- هنأ ةهج نمو «ةنجلا ميعن

 .ال1مث-1ا/1١1//١1 : ىواتفلا عومجم 2ع(



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا هلا

 ...هيولطم ىلإ اًجاتحم ناك اذإ اًرخآ اًيلط يفاني الف «بلطلا اذه ىفاني ال اًضرلا

 .هلوق ضقانت نيبتف

 نم بلطي نأ امإف «رانلا نم هب ذعتسي ملو «ةنجلا هَّللا لأسي مل اذإف اضيأو

 الأ امإو «ةرضم عفدو ةعفنم بلط نم هيلإ جاتحي امم كلذ نود وه ام هّللا

 «ىلوأ ةنجلل هبلطف كلذ نود وه امم ذاعتساو كلذ نود وهام بلط نإف «هبلطي

 ."70... ىلوأ رانلا نم هتذاعتساو

 بلطو » :لاقف رانلا نم ةذاعتسالاو ةنجلا بلط ةيعورشم ةيميت نبا ركذ مث

 نيقباسلا هئايلوأ عيمجو .هلسرو هّللا ءايبنأ قيرط رانلا نم ةذاعتسالاو ةنجلا

 : هباحصأ ضعب لأس ِةكَي يبنلا نأ نئسلا يف امك «نيميلا باحصأو ؛«نيبرقملا

 نم كب ذوعأو «ةنجلا كلأسأ ينإ مهللا :لوقأ :لاق « ؟كئاعد يف لوقت فيك )

 ("7( ندندن امهلوح » : لاقف .ذاعم ةندند الو «كتندند نسحأ ال ينإ امأ ؛رانلا

 يبنلا ةايح يف ةنيدملاب نيبتارلا ةمئألا لضفأ وهو -ذاعمو ٍةِلَو وه هنأ ربخأ دقف

 هل هللا لوسر لوق قوف دحأ لوق نوكيفأ «ةنجلا لوح نوندندي امنإ -ِلي
 ام دبعلا اذه بلط ولو !؟راصنألاو نيرجاهملا نم امهفلخ يلصي نمو ءذاعمو
 ." "6 ةنجلا يف ناك بلط

 :يلذاشلا لمعلا نازيم نالطب :اًعبار

 نم قحلا لوقلل فلاخم لطاب (لمعلا نازيم) بدأ نم هيلإ اوبهذ ام

 نيهجو .٠

 )١( :ىواتفلا عومجم 7٠1-1١4

 : ح دواد وبأ هجرخأ :ةباحصلا ضعب ثيدح :ىلوألا ةياورلا :نيتياور نم ءاج ثيدحلا (؟)

 ححصو 9٠١(: :ح هجام نبا هجرخأ :ةريره ىبأ ثيدح :رخآلا ثيدحلاو <«

 .١٠:ح بيطلا ملكلا جيرخت ينابلألا نيقيرطلا

 .ال٠ ١/١٠١١ : ىواتفلا عومجم ()



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :لمعلل يعرشلا نازيملا نايب :لوآلا هجولا

 «لمعلل ةيعادلا ةبحملا : نيزاوم ةثالث ىلع موقي لامعألل يعرشلا نازيملا

 ةبحم هَّللا اودبع كلذلو «للزلا نم عناملا فوخلاو «باوثلل رظانلا ءاجرلاو

 الإ مهل سيلف مهل عبت ةيلذاشلاو ةيفوصلا امأ «هران نم اًقوخو «هتنجل ءاجرو هل

 لماع هدنع تومي نأ بجي دباعلا نأ ينعت يتلا «ةبحملا نازيم وه دحاو نازيم

 رذحي وأ اًباوث يغتبي الو ءران نم فاخي الو ةنج وجري الف ءفوخلاو ءاجرلا

 هل اًميظعت هتدابع يفانت ال هتنج ءاجرو هران فوخ هللا ةدابع نأ قحلاو ءاباقع

 دعولاب اندبعت دق هَّللاو «عرش ام قفو لمعلا هميظعت نم نإف «هبانجل الالجإو
 «ةنجلاب ةدعاولا تايآلابو «رانلاب ةدعوتملا تايآلاب ءيلم هباتكف ءديعولاو

 يفاني اذهو «هدعأ امو هللا رمأب ةناهتسالاو فافختسالا نم كلذ رابتعا مدعو

 نم َةَرْفْعَم لإ اوغراَسَو 9#: : ىلاعت هلوق لثم يف هرماوأ فلاخيو هللا ةبحم
 .[177:نارمع لآ ةروس] 4نيِقَّتْمْلِل ْتَّدِعُأ ُضَرَأْلاَو ُتوْمَّسلَأ اَهُّسضْرَع ٍةَّنَجَو ْحُكحَبَ

 :ةيعرشلا بابسألل راكنإ يلذاشلا لمعلا نازيم ةقيقح :يناثلا هجولا

 اذهو ءاهب مامتها مدعو «بابسألل راكنإ وه (لامعألا نازيم بدأ) ةقيقح

 بدأ لاطبإ ةلأسم يف كلذ ثحب قبس دقو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع فلاخي

 .تقولا مكح
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 ووك هند عجاحيحم جد 8 عجل ل هع بحال بيبو مد كد

 : عباسلا لصفلا

 لاوحألاو تاماقملا

 .سفنلا ةضايرب امهتلصو ءلاوحألاو تاماقملا :لوألا ثحبسلا

 .تاماقملا بتارم : ىناثلا ثحبملا ل

 .لاوحألا بتارم : ثلاثلا ثحبملا 2

 .ةيلذاشلا دنع لاوحألاو تاماقملا دقن : عبارلا ثحبملا 0
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 لع » سيجد سيح
 ىسسئور» نهد سكش

 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .سفنلا ةضايرب امهتلصو :لاوحألاو تاماقملا :لوألا ثحبملا

 :لاوحألاو تاماقملا :الوأ

 : ةيلاتلا لئاسملا ثحب يف لاوحألاو تاماقملا ةقيقح نيبتت

 :ماقملا فيرعت - ١

 :ةغل

 عضوم“ اضيأ ماقملاو ءاماقم موقي ماق ردصم حتفلاب ماقملاو ةماقإلا»

 «ةرْلَصل نومصيَو ا :ىلاعت هلوق هنمو «همادأ : يأ ءيشلا ماقأو » .''"« مايقلا

 «سلجملا : حتفلاب ةماقملاو .ةماقالا : مضلاب ةماقملاو [7 :ةرقبلا ةروس]

 ىنعمب امهنم دحاو لك نوكي دقف ماقملاو ماقَملا امأو ؛ سانلا نم ةعامجلاو

 ."70 نيمدقلا عضوم : : ماقملاو ( 8 57( ةماقإلا

 : اًحالطصا

 ةاساقمو «بلطت برضب هب ققحتيو «فرصت عونب هيلإ لصوتي امع ةرابع »

 بهاوملا وبأ لاق ل كلذ دنع هتماقإ عض وم لحاو لك ماقمف «فلكت

 هتلزانمب دبعلا قمحتي م وهف : ماقملا امأو ( : ةبيجع نبا لاقو ل ماودلا

 ماقمف «بلطتو بسكتب نيقيلا تاماقم نم هيف نكمتي امو .«بدألا نم داهتجاو

 .''"6 هتماقإ عضوم دحأ لك

 .67! :ص ةيوغللا قورفلا )1١(

 .7١/7١٠:ةغللا يف حاحصلا (؟)

 6 : ص عمللاو .غ١ 7 :ص ةيريشقلا ةلاسرلا :رنأو ؛ 147 : ص تافيرعتا 0

 - 2.97” قحلا ىلإ ةلحرو 270“ :؛ : ص قئاقحلا قئادح : ظنوا «غ؛ ص فرشتلا حارعم 030



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 م يعد هلا ى قيرطلا لحارم : يه تاماقملا نأ نوربتعي مهو :تلق

 لثم لاقيف «ةفلتخملا هتادهاجم ةجيتن كولسلا لاوحأ نم كلاسلل خسري

 يماسملا نع ةيرتلا لاح هسفت دهاج دق ناك اذإ ؛ةيوتا اقعب ققحتم كلاسلا

 اذهبو «"'"6 ةيحانلا هذه نم اهمامزل اكلام راص مث ءاهيعاود رهقب تاوهشلاو

 ةدهاجملا هذهو «كلاسلا نم لمعو ةدهاجم هقبسي نأ دبال ماقملا نأ نيبتي

 .ماقملا رمثت يتلا يه لمعلاو

 :لاحلا فيرعت -؟

 ظ :ةغل

 : لاحلاو «©'76 لاح وهف هبو «هلتحاك ءهب لزن ...لحي هبو ءناكملا لح »
 ." 76 لبقتسملا ةيادبو يضاملا ةياهن »

 : اًحالطصا

 ا*'(باستكا الو «بالتجا الو .عنصت ريغ نم بلقلا ىلع دري ىنعم ١

 وهف هكلمي ملو هبحاص كلمو «لازو لوحت ام » :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق

 دري ىنعم :لاحلا » :ةبيجع نبا لاقو «'””«الاح تيمس ام لحت مل ول «لاح

 : تلق 20( باستكا الو ببست الو « بالاتجا الو دمعت ريغ نم بلقلا ىلع

0300 
 ”هنم بسك نود كلاسلل ضرعي ام : يه لاوحألا نأ نيبتي تب اذهبو

 .١١ا/: ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم :رظناو ١١ ١« : ص قحلا قيرط ىف ىتريسمو -

 )١( :ص هفوصتو يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا 579.
 1١7/4. : ص طبحملا سوماقلا ف

 .ل” :ص رارسألا فشكو 2١١54 :ص تافيرعتلا :رظنا (0)

 .11 :ص عمللاو 2١١7 : ص ةيريشقلا ةلاسرلا :رظناو ١١5« : ص تافيرعتلا 00

 .5؟ :ص قارشإلا مكح نيناوق (5)

 ,ا/ : ص رارسألا فشكو 2794 : ص قئاقحلا قئادح رظناو «55 :ص فوشتلا جارعم 0(0)

 5١ ١1. : ص قحلا قيرط يف يتريسمو «6 : ص قحلا ىلإ | ةلحرو

 :41١ ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم :رظناو تق :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا )09/0



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :لاوحألاو تاماقملا نيب ةلصلا -*

 اهضعب عم ةلخادتم هلاوحأو كولسلا تاماقم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تربتعا

 لخادت امهنيب لب ءرخآلاب هل ةلص ال هتاذب لقتسم اهنم ملع لك سيلف «ضعبلا

 بحاص نأ امك «لاوحألا هيلع درت دق تاماقملاب ققحتملا نأ ىنعمب «لاصتاو

 نأ يف هللا ءاطع نبا ةلصلا هذه نيب دقو « ''”تاماقملا ىلع اهنم ىقرتي دق لاحلا

 نسح حجئاتن لامعألا نسح » : هلوقب تاماقملاب ققحتلا دعب الإ نوكت ال لاوحألا

 نبا حرش املو «''7( لازنالا تاماقم يف ققحتلا نم لاوحألا نسحو «لاوحألا

 ملع امهنم دحاو لكل نأو «لاحلاو ماقملا نيب ةلصلا نيب قباسلا مالكلا ةبيجع

 بلقلا ةكرح لاوحألاو «ةدهاجملاب مسجلا ةكرح لامعألا » :لاقف «لمعو

 : اًلثم دهزلا ماقم : كلذ لاثم «ةنينأمطلاب بلقلا نوكس تاماقملاو «ةدباكملاب

 ربصلاب ةدباكم نوكي مث ءاهبابسأو ايندلا كرتب ةدهاجم هلمع الوأ نوكي هنإف

 ””(اًماقم ريصيف هتوالح قوذيو بلقلا نكسي مث ءالاح ريصي ىتح ةقافلا ىلع

 ءاهنم ديرملا نكمتي مل ثيح الاوحأ الوأ نوكت تاماقملا » :اًضيأ لاقو

 *"صقنت مث لصحت الثم ةبوتلاك «نيكمتلا دعب تاماقم ريصت مث لوحتت اهنأل
 ." 0( تاماقملا ةيقب اذكهو «حوصنلا ةبوتلا يهو ءاماقم ريصت ىتح

 ءامهنيب ةلص هللختيو :لمعو ملع امهنم دحاو لكل نأ امهنيب ةلصلا نمو

 ماقملاف «لمعو ملع :دحاو لكل لاحلاو ماقملا نأ ملعا » : ةبيجع نبا لاق

 ءاماقم ريصي مث ءالاح نوكي ىتح هلمع يف يعسي مث ءالوأ ملعلا هب قلعتي

 )١( :ص هفوصتو يردنكسلا هّللا ءاطع نبا :رظنا 77١.
 ٠١9. :ص يبونرشلل مكحلا حرش ("0)

 1١١. :ص مكحلا ىلع قورز حرش رظناو ٠١١« :ص ممهلا ظاقيإ (*)

 .55 : ص فوشتلا جارعم ةيشاح :رظنا .يضقنت : ىنعمب ()

 .55 :ص فوشتلا جارعم 2(



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 ."0(اًلاح اًماقم ريصي مث «لمعلا مث ءالوأ ملعلا هب قلعتي لاحلا كلذكو

 :لاوحألاو تاماقملا ندب قرفلا 5

 نم امهنيب قيرفتلا نأ الإ ةيفوصلا دنع لاوحألاو تاماقملا ةرهش نم مغرلاب

 لاحلا نيب هابتشالا رثك دق »:يدرورهسلا لاق .رومألا بعصأ

 ناكمل هايتشالا دوجوو كلذ ىف خياشملا تاراشإ تفلتخاو «ماقملاو

 ىءارتو الاح ءيشلا ضعبلل ىءارتف ءامهلخادتو امهسفن يف امههباشت

 الاح يمس لاحلاف «قرفلاب رعشت امهنع ةرابعلاو ظفللا نأ ىلع امهنيب قرفي

 ريصي مث «الاح هنيعب ءيشلا نوكي دقو «هرارقتساو هتوبثل اًماقم ماقملاو «هلوحتل

 "00 اماقم

 :لاقف ءماقم ىلإ لوحتي ةدهاجملاو ةدباكملا دعب مث ءالاح نوكي اًماقم

 ريصت مث ءالاوحأ نوكت «ميلستلاو اضرلاو لكوتلاو دهزلاو عرولاو ةبوتلا »

 "70 تاماقم ىهف اقوذ تناك اذإف «ءلاوحأ ىهف ةدهاجم تماد امف «تاماقم

 : امهنيب قورفلا ضعب نايب نكميو

 بهاوم ضحم ىهف .هسفنل هنم ةدارإ نود كلاسلا ىلع درت لاوحألا - ١

 «ةقيرط يف كلاسلا اهب موقي تادباكمو تادهاجم يهف تاماقملا امأ «ةيهلإ

 .(47( بساكم تاماقملاو «ءبهاوم لاوحألا » :ليق اذلو

 ةمص اهلف تاماقملا فالالخب ءرخآل تفو نم ريغتتو عونتت لاوحألا -

 17 : ص مكحلا ىلع قورز حرش رظناو 2١١5 :ص ممهلا ظاقيإ 600

 .577 :ص فراعملا فراوع (؟)

 ١1560. :ص ةيهلالا تاحوتفلا (*)

 .195 : ص قئاقحلا قئادحو 2١50 :ص ةيهلإلا تاحوتفلاو ١١6« :ص ممهلا ظاقيإ (4)



 بهذيف لوحتي لاحلا نأ :ماقملاو لاحلا نيب قرفلا » : ةبيجع نبا لاق :تابثلا

 .''"0 نيكمتو خوسر هنإف «ماقملا فالخب ؛ءيجيو

 :لاوحألاو تاماقملا نييعت يف فالتخالا -ه

 يف اهركذ ىلع ةيفوصلا تجرد يتلا تاحلطصملا نم تاماقملاو لاوحألا

 ىلع اوقفتي مل مهنأ الإ مهيدل اهترهش نم مغرلابو ؛مهتافلؤمو مهلاوقأ
 «لاوحألا نم هنأب رخآ هركذي تاماقملا نم هنأ خيش هركذي امف 2" ”اهنييعت

 نالف :لاقيف ماقملا ىلع لاحلا قلطي دقو » :ةبيجع نبا لاق امك «سكعلابو

 ."7( الاح الثم دوهشلا هدنع راص

 ملكتي نأ يف دحأ لكل بابلا اوحتف ةيفوصلا نأ فالتخالا كلذ ةلع : تلق

 لوقي اذه يفو ءاهل دييقت ال يتلا هرطاوخو هنادجو هيلع ىلمي امي بابلا اذه يف

 هللا حتف امب انوثدح نكلو «مكريغ مالكب انوثدحت ال» :هذيمالتل يلذاشلا

 الإ قيرطلا لهأ بتك علاطن ام نحن ) : يسرملا سابعلا وبأ لاقو «' ؛'( هكيلع

 ممهلا ظاقيإ و 27 : ص يبونرشلل مكحلا حرش :رظناو ١10« :ص ةيهلالا تاحوتفلا )١(

 ١١١. :ص مكحلا ىلع قورز حرشو ١١1« 258 : ص

 نم مهنم نأ ركذف لاوحألاو تاماقملا دادعت يف ةيفوصلا فالتخا يمشاهلا دمحم قاس (؟)

 يهو «نيفراعلا قيرط يف كلاسلا يقرت بسحب تاماقم اهامسو «ةثالث اهلعجف اهلمجأ

 .دوجولا بتارم اهامسو ؛نيعبرأ اهلعج نم مهنمو ...توربجلاو «توكلملاو «كلملا

 «يورهلا ليعامسإ يبأك (ىلاعت هّللا ىلإ نيرئاسلا لزانم) اهامسو «ةئام اهلعج نم مهنمو

 نيعبس اهغلبأ نم مهنمو «ينانكلا ركب يبأك «ماقم فلأ ىلإ اهغلبأ نم مهنمو «يبرع نباو
 نيفكاعلا ريمسو نيفئاخلا سينأ :رظنا .ماقم فلأ ةئام ىلإ اهلصوأ نم مهنمو ؛ماقم فلأ

 تاماقملا نأ دجن «يمشاهلا دمحم هركذ يذلا فالخلا قايس ىلع ةدايزو « 77-51” : ص

 يسوطلا دنعو «١/7508:بولقلا توق :رظنا .تاماقم ةعست تغلب يكملا بلاط يبأ دنع

 فراوع :رظنا .تاماقم ةرشع يدرورهسلا دنعو 216 :ص عمللا :رظنا .تاماقم ةعبس

 .479-8017 :ص فراعملا

 .45 :ص فوشتلا جارعم 0 (*)

 ١55. : ص هخيراتو هرصع يلذاشلا نسحلا وبأ (4)



 « دقنو ضرع » ةئلذاشلا

 .""”«انيلع هّللا لضف ىرنل

 لاصتالا ةرضح يف لاصولا ماقم ناك اذإ» :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 بسحي تارابعلا تنولتو ...بلطلا نيابت دقف «ءلاوحألا بسحب توافتي

 يف لوبقلا ردق ىلع ةرظنو ةدهاشمو ةرضح دحأ لكل ناكو «تارابتعالا

 .")0( لوصولا تاماقم

 ىنبمو «قيقحتلاو ثحبلا ىلع ملعلا ىنبم » : يوانملا لوق كلذ ىلع لديو

 وأ «هلصأب هلوق يف رظُن ملعلا ثيح نم فراعلا ملكت اذإف «ميلستلا ىلع لاحلا

 .هنادجوب ربتعم وهف ؛«هلثمب الإ هيلإ لصوي ال ذإ .هقوذ هل ملس لاحلا ثيح نم

 . "76 هتنامأل ضوفُم

 :لاوحألاو تاماقملا ةلزئم -5

 «سفنلا ةدهاجم لحارم نم ةريخألا ةلحرملا لاوحألاو تاماقملا ربتعت

 ةلزعلاو ركذلاو سفنلا ةضايرو ةدهاجملاب ةيلذاشلا دنع كلاسلا ققحتي نأ دعبف

 هكولس تاماقم حيحصتب لامعألا كلت ةرمث ىلإ كلاسلا لصي كولسلا بادآو

 كلت ةياغ وه (لاوحألاو تاماقملا) ثحبم ناك انه نمو «ةفلتخملا هلاوحأو

 ىلإ كلاسلا لصي مل اذإ اهل ةيمهأ الو تادهاجملا كلتل ةربع الف «تادهاجملا

 لاوحألا لضف يلذاشلا نأ كلذ ىلع لديو .'؟”(لاوحألاو تاماقملا)

 هليوم : ىلاعت هلوقل هريسفت يف كلذو «تالماعملاو تادابعلا ىلع تاماقملاو

 رود همي نَمِل ُبَهَمَو اد ُهآَكِب نمل ُبَبي آم ام قُل ْضّيَدْلاَو ٍتومَسلا كأم

 )١( :ص نئملا فئاطل 175.

 .85 :ص قارشإلا مكح نيناوق (5)

 0١/4. :نمحرلا ءايلوأ بقانم ركذب ناطيشلا ءايلوأ ماغرإ ()

 .579 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا (4)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نمل بهيو «تالماعملاو تادابعلا اًنانإ ءاشي نمل بهي » : لاق [49-50 :ىروشلا

 ."'76 تاماقملاو مولعلاو لاوحألا :روكذلا ءاشي

 تاماقملا ةفرعم يف لامكلا تغلب اهنأب ةيلذاشلا ةقيرطلا ترخافت دقو

 نم يدنعالو «ءيشب تسل ينأ اًموي يلابب رطخ » : يلذاشلا لاق ىتح لاوحألاو

 ماودلف ءاّقيرغ هيف تنكف كسم تيب يف تسمغف «ءيش لاوحألاو تاماقملا

 مظعل ديزملا نادقف ديزملا ةمالع : يل ليقف «ةحئارلا كلت هل دجأ مل هيف يقرغ

 .'"”(ديزملا

 اذه يف قرطلا لمكأ يه مهتقيرط نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ معزو :تلق

 نبا لاق ىتح «تادابعلا نيبو لاوحألاو تاماقملا باب نيب طسوتلا وهو «بابلا

 ...بيجعلا بولسألاب ىلاعت هللا قيرط يف ءاج» :يلذاشلا ةمجرت يف ليزيغم

 ىلع هتقيرط تلمتشا ؛لاقملاو ةمهلاو «لاحلاو ملعلا نيب كلذ يف عمج

 ...نطابلاو رهاظلا نيملعلاب تديش ...ةيانعلاو ةدهاجملاو .بذجلاو كولسلا

 وحص نع ترسايتو «تايعرشلا بادآلا يدعت ىلإ يدؤي ركس نع تنمايت

 ةطقن يف ىلاعت هللا قيفوتب توتساف ...بابلألا يلوأ نع باجحلا ىلإ يضفي

 ."0( لادتعالا

 : نيمسق ىلع ةيالولا » : ةبيجع نبا لاق ءاهب اوصتخا ىتلا لاوحألاو تاماقملا

 .ىلاعت قحلا اهركذ ىتلا ىه ةماعلا ةيالولاف ,ةصاخ ةيفرع ةيالوو ءةماع ةيالو

 ءاهنم لصح ام ردق ىلع ةيالولا نم هلف ؛ىوقتلاو ناميآلا ققح نم لكف

 «ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب نيعماجلا «ءاقبلاو ءانفلا لهأب ةصاخ ةصاخلا ةيالولاو

 ) )1١:ص رارسألاةرد 9"7.

 :ص رارسألاةرد (؟) 1١7.

 ) )9:ص ةرهازلا بكاوكلا 5١١-5١؟1,.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 -قّمحت نم ةبحصو «ةلماكلا ةبحملاو ماتلا دهزلا عم كولسلاو بذجلا نيب

 2906 هعيالو

 :لاوحألاو تاماقملا ةفرعمل ةيدرتلا خيش بوجو ١-

 ةيبرتلا خيش دي ىلع الإ لاوحألاو تاماقملا مولع ىقلتي نأ كلاسلل حصي ال

 دنع ةبيجع نبا لاق : بابلا اذه يف حلفي ال هريغ نع اهاقلت نمو «''”ةيفوصلا نم

 قيرط كلس نوكي ثيحب «ماقملاو لاحلا ملع نقتأ » : ةيبرتلا خيش طورشل هركذ

 نيقيلا تاماقمف «ريسلاب ىمسملا وه اذهو «تاماقملا يف نكس مث «لاوحألا

 دهزلا ماقم كلس نوكي نأ دب الف ...اماقم ريصت مث «لاحلاب الوأ ريقفلا اهيف لزني

 ةدهاشملاو ةبقارملاو «ميلستلاو ءاضرلاو عرولا :كلذكو ءاماقم مث ءالاح

 دلقيو بتكلا نم اهذخأي ناك نم امأو «حيرصلا قوذلا وه اذهو «كلذ ريغو

 فرعت ال» :اًضيأ لاقو 2" 0 هعفن نم رثكأ هررضو .هتخيشم حصت الذ اهيف
 .":”( ةيلاعلا تاماقملا لهأ ةبحصب الإ تاماقملا

 اًيمأ نوكي دق لب رهاظلا ملعب اًملاع نوكي نأ خيشلا يف مهدنع طرتشي الو

 ملع يف نييمأ اوناك .ءايلوألا نم ريثك ةيبرت تققحت دقو » : ةبيجع نبا لاق «هيف
 ."*”6ماتلا رحبتلا هيف بولطملاف نطابلا ملع امأو ءرهاظلا

 :نطابلا فوصتو رهاظلا فوصت نيب لاوحألاو تاماقملا -/

 نم لاوحألاو تاماقملا ملع ثحابم ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش لوانت

 . نيهجو

 ) )1١؛«94 :ص ةينابرلا تاحوتفلا :رظناو « 5854 /7 :ديدملا رحبلا ١60« فراعملا ةرئادو : 09/5١7.

 ص ةرشعلا ةلئسألا ةبوجأ يف روثنملا ردلاو «57 :ص نيفئاخلا سينأ :رظنا (؟0) : 18.

 ) )9:ص ةيهلالا تاحوتفلا 07-760 ١.

 .75 :ص يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض ةيمورجآلا حرش (5)

 ١194/6. :ديدملا رحبلا (0)



 |... ةيئاسنإلا سفن ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابل
 .رهاظلا فوصتلا هب نودصقيو ءرهاظلا ناسلب ملكتلا :لوألا هجولا

 ببسبو «نيملسملا مومع هيلع مهقفاوي امب لاوحألاو تاماقملا يف نوملكتيف

 ءاملع اهلوانت يتلا «بولقلا لامعأ بابلا اذهب نوديري مهنأ ضعبلا نظ كلذ

 .فيلأتلاو ثحبلاب ةنسلا

 «نطابلا فوصتلا هب نودصقيو «نطابلا ناسلب ملكتلا :يناثلا هجولا

 ةدحوب لوقلا اهئارو نم نودصقي زاغلأو تاراشإب بابلا اذه يف نوملكتيف

 .دوجولا

 دهزلا تاماقم نع ةبيجع نبا مامأ يديزوبلا دمحم ملكت امل كلذلو
 فوصت ىقبو ءرهاظلا فوصت اذه » :هل لاق اًماقم )١١1( دعو ءربصلاو لكوتلاو
 ْ .©06 هكطابلا

 :لاوحألاو تاماقملا ةرمث --4

 اًئيشف اًئيش ديرملاب راسي ىتح ةيفوصلا دنع لاوحألاو تاماقملا تعضو امنإ

 ةدحوب ناميالا ىلإ اًريخأ لصي ىتح ءضعب نم ىلعأ اهضعب لحارم ربع
 لقنلاو لقعلاب ةرشابم اهلوبق نكمي ال ةدحولا ةديقع نأ كلذ ببسو ءدوجولا
 لهسي ىتح لاوحألاو تاماقملا هذهب ديرملا عم جردتي نأ اًمازل ناكف «ةرطفلاو

 راونأ عم بولقلا ضعب فقت دق » :ةبيجع نبا لاق :ةديقعلا هذه لوبق هيلع

 وه بولطملاو ...لوصولا نع بجحتف «تاياغلا ىلإ لوصولا نود تاماقملا

 . "”( تافصلا راونأو «تاذلا ديحوت رس نع فشكلا

 يف ماقم ىلإ ماقم نم لقتني [ديرملا يأ] وهو » : ينازاتفتلا ءافولا وبأ لاقو

 قحلا ىريو هللا ةفرعم ىلإ لصي هنإف تاماقملا هذه ىفوتسا اذإ ىتح «هكولس

 .65 : ص تسرهفلا 23

 . 00 : ص ممهلا ظاقيإ )0



 «دقنو ضرع ٠ ةيلئاشل
 .''"( نوكلا اذه يف اًيلجتم

 «ةدحولا ىلإ لوصولا يهو «ربكأ ةياغ ىلإ ةليسو اَذِإ لاوحألاو تاماقملاف

 ىلإ لصي ىتح «الاح اًلاحو ءاّماقم اًماقم لاوحألاو تاماقملا دعصي كلاسلاف
 نم ةقيرطلا عابتأ رذح كلذلو .ءدوجولا ةدحو يهو ءاهنم ىمسألا فدهلا

 نع عطاوقلا ربكأ نم اهنأل ءاهب ءافتكالاو ءلاوحألاو تاماقملا عم فوقولا

 تاماقملا مذ يف مهنع ةدراولا صوصنلا ضعب هذهو ءةدحولا ىلإ لوصولا

 :دوجولا ةدحو ىلإ اهلالخ نم لصوتي ال يتلا لاوحألاو

 : نيف راعلا ضعب لاق » : ةبيجع نبا لاق :ةدحولا نع ةلغشم اهوربتعا دقف

 ءاضرلاك تاماقملا يف شيشم نب بطقلا لاق كلذكو ...ةلماعملا ةوالح اوقتا

 21 هللا نع اهتوالح ينلغشت نأ فاخأ :ميلستلاو

 ةدحولا بحح نم لاوحألاو تاماقملا عم فوقولا ةبيجع نبا ربتعاو

 » :لاّقف

 كلذ ةوالح مهلغشت «لاوحألاو تاماقملا يف نوسبحُي باجحلا لهأ نأش

 ىنغلا لهأو ءاوسلفأو اوبلس ماقملا وأ لاحلا كلذ اودقف اذإف «ىلاعت هللا نع
 يقبو) :اضيأ لاقو 0( مهالوم عم مه .ماقم الو لاح عم نوفقي ال هللا

 «ةطساو نود ملكتملا ةدهاشم ىلإ ىضفأ دبعلا امهقرخ اذإ «نارخآ ناباجح

 وأ تاماقملا عم فوقولاو «ةرهاظلا ةلماعملاو ةعاطلا ةوالح باجح :امهلوأ

 ©" ةلتاق مومس نيفراعلا دنع اهنإف «تاماركلا

 لامعأ ىلع لدت يتلا لاوحألاو تاماقملاب ءافتكالا ةبيجع نبا ربتعا كلذكو

 )1١( :ص هدحو سيلو ديحوت هللا باتك ١77 ددعلا فوصتلا ةلجم نع القن )07١(.
 رحبلا (؟) المديد:١/667.

 )* )5:ديدملا رحبلا ٠/١/!5.

 ) )5:ديدملا رحبلا 7/7 ٠١9.



 لاقف دوجولا ةدحو ىلإ لوصولا نم عنمت يتلا «ةلتاقلا مومسلا نم طقف بولقلا

 نم اهعم فوقولا عنمي «ةلتاق مومس ةعاطلا ةوالح نإف » :حيرص صن يف

 .«تاماركلا ىلإ نوكرلا كلذكو «ةفرعملا ةذلو دوهشلا ةوالح ىلإ ىقرتلا

 .نايعلا ماقم نم ؛ اهنم ىلعأ وه امم عنمت ةيوهأ اهلك .تاماقملا عم فوقولاو

 اهتبحم ضخستت ىتح «ظوظحلا هذه نع اهلحريو ؛هسفن دهاجي ديرملا لزب الف

 رهظ اذإف ؛هيلع هيضقي ام وأ . سدقألا هتاذ دوهش الإ ىهتشي الف «ىلاعت قحلا يف

 ."0( اًرح اكلم ناكو ,.ةضاير الو ةدهاجم هل قبت مل ماقملا اذهب

 :سفنلا ةضايرب لاوحألاو تاماقملا ةلص :اًنناث

 الإ تاماقملا نم ماقم يف ققحتي نأ نكمي ال كلاسلا نأ ىلع ةيفوصلا قفت

 يريشقلا لاق «'''هل اًبسك نوكي اذهب وهو ءهل ةضايرلاب اًلغتشم ناك اذإ

 .«فرصت عونب هيلإ لصوتي امم «بادآلا نم هتلزانمب دبعلا هب ققحتتي ام ماقملا )

 دنع هتماقإ عضوم دحاو لك ماقمف .فلكت ةاساقمو بلطت برضب هب ققحتيو

 ."7( هل ةضايرلاب لغتشم وه امو .كلذ

 ىلع هسفن كلاسلا ضور اذإ الإ مهدنع لاوحألاو تاماقملا حصت الو

 «هتدارإب اًّبسك اهاري الف «لاوحألاو تاماقملا لاجم يف ةدارإلاو ريبدتلا طاقسإ

 ةبسن لاعفألا نم لعف اهيلإ بسني ةدارإ كلاسلل ناكل كلذك تناك ول اهنأل

 هنأو «ةيناسنإلا ةدارالا دوجو يفن يف ةيلذاشلا بهذم فلاخي اذهو «ةيقيقح

 رايتخالا هرهاظ دبعلاف ءهَّللا ديب هلك رمألا نأو «رايتخاو ةدارإ يأ دبعلل سيل

 الإ كولسلا تاماقم نم ماقم حصي ال هنأ هللا ءاطع نبا دكؤيو ءربجلا هتقيقحو

 :لوقيف اهل رايتخاو ريبدت لك طاقسإ ىلع سفنلا ضيورت هقبس دق ناك اذإ

 ١7"7. 7/6 :ديدملا رحبلا )1١(

 .579 :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا (0)
 .77١:ص ةيريشقلا ةلاسرلا (6)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .ركشلاو ءربصلاو .دهزلاو ؛ةبوتلا :ىهو .ةعست نيقيلا تاماقم نأ ملعاف »

 نم دحاو لك حصي الو .ةبحملاو «لكوتلاو ءاضرلاو «ءاجرلاو «فوخلاو

 نم لاوحألا امأو 2"( رايتخالاو هللا عم ريبدتلا طاقسإب الإ تاماقملا هذه

 ءاتفو ءركسو وحصو ءروضحو ةبيغو «عمجو قرفو «طسبو ضبقو «سنأ

 هرمأب كلذ لكب .هنم ةدارإو رايتخا ريغ نم كلاسلا ىلع درت تادراو يهف ءاقبو
 ظ ."”هرايتخاو

 هقبست نأ دبال لاوحألاو تاماقملا باب نأ ةيفوصلا دنع لصألا :تلق

 : يمشاهلا دمحم لاق «مولعلا هذه يف لامكلا غلبي ىتح ةدباكملاو ةدهاجملا

 ." 70 كلذ ىلع ربصو «ةدهاجمو «فلكتب بستكت اهنإف تاماقملا امأو »

 تاماقملا ىلع اهرثأو سفنلا ةضاير نيب ةقيثولا ةقالعلا هذه نأ الإ

 عطقيو «ةدباكملاو ةدهاجملا كلت نع فراعلا ينغتسيف .فلختت دق لاوحألاو

 ةدحو يهو ةدوشنملا ةياغلا ىلإ لصيو «دهجو ءانع نودب لاوحألاو تاماقملا

 ةقيرطلا اهب تزيمت ةزيم رمألا اذه ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش دع دقو ءدوجولا

 : ةرصتخم ةقيرط تناكف «ةيلذاشلا

 عداخمو «تالزانملاو .تاماقملاو «لاوحألا ملع» :ةبيجع نبا لاق

 يذلا اذهو «تالماعمو بادآ نم كلذ ىرجم يرجي امو ؛اهدياكمو «سوفنلا

 .مدق لوأ نم قحلا ةيؤر قيرط :ناقيرط هيف سانللو «نفلا اذه لهأ هب صتخي

 .مهوحن احن نمو ةيلذاشلا قيرط وهو «هيلإ شايحنالاب كلذ ىلع لمعلاو

 يلازغلا قيرط يهو «كلذ ىلع لمعلاو اهيلع قحلا عالطاو سفنلا ةيؤر قيرطو

 , امل : ص ةرشعلا ةلئسألا ةبوجأ ىف روتنملا ردلا 0



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ."'”(هارجم ىرج نمو

 ...ءاجرلا «فوخلا «ةبوتلا :ديرملا اهيف لزني يتلا تاماقملا » :اًضيأ لاقو

 .الاحو اًفوذ «هيف وه يذلا ماقملا ققحي ىتح هدعب ام ىلإ ماقم نم لقتني الف

 قيرطو...هلبق ام هل ققحتف ةحيرق اذ ناك اذإ هدعب ام ىلإ لقتني نأ زوجي :ليقو

 ماقم يف مدق لوأ يف لزنيف «تاماقملا هذه ديرملا نع يوطت «ةرصتخم ةيلذاشلا
 ,"”(ناسحإلا

 تبلق تاذلا ةرضح صوصخملا لخد اذإ» :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 هل كلذ ببسب نوكي الو «تاماقملا ىلع جرعي ال كلذل ءتافصلاو موسرلا هنم

 ." 7( تافتلا اهيلإ

 .. 8 :. ص ديدسلا لحلا :رظناو 2/8 : ص ةيهلالا تاحوتفلا )0010(

 .55 :ص فوشتلا جارعم :رظنلو 00١. /7 :ديدملا رحبلا ()

 .08 :ص قارشإلا مكح نيناوق (*)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .تاماقملا بتارم :يناثلا ثحبملا

 :هطرش ركذو «تاماقملا فينصت يف فالتخالا :الوأ

 تاماقم نأ ملعاف ١ :لاقف .«ةعست كولسلا تاماقم هللا ءاطع نبا لعج

 ءاضرلاو «فوخلاو .ركشلاو ءربصلاو .دهزتاو «ةبوتلا : يهو ةعست نيقيلا

 فينصت نع فلتخي هّللا ءاطع نب | فينصتو «' (”١ ةحملاو :لكوتلاو ءءاجرلاو

 نع فلتخي امك ,'”اضرلاو . لكوتلاو ءربصلاو ءرقفلاو .دهزلاو .عرولاو

 ءركشلاو ءربصلاو «ةبوتلا : ىه ةرشع ىلازغلا اهلعجي ذإ ىلازغلا فينصت

 ."”ةبحملاو «لكوتلاو ءديحوتلاو ,دهزلاو ءرقفلاو ءفوخلاو ءءاجرلاو

 ىضرلاو «ءاجرلاو فوخلاو ءعرولاو ءدهزلاو .ةماقتسالاو .ىوقتلاو

 .ةدهاشملاو .ةبقارملاو .ةنينأمطلاو ء«قدصلاو ء«صاللخالاو ءميلستلاو

 ءفوخلا)» . يهو ةعبس ىمناغتسملا هويلع نبا اهلعجيو 47( ةفرعملاو

 .20(ةححملاو .دهزلاو .ةبوتلاو ءربصلاو .ركشلاو «ءاجرلاو

 :تاماقملا طرش

 .16 :ص يسوطلل عمللا :رظنا (؟)

 .عبارلا دلجملا :ءايحالا :رظنا ()

 ٠ نم اهحرشو فوشتلا جارعمو 36 : : ص ةيهلالا تاحوتفلا :رظناو 5715 : ممهلا ظاقيإ 0

 ,.؟1-50ط/

 هباتك يف اهحرشو اماقم (١؟) ىسيع رداقلا دبع ركذو 25151 : ص ةيسودقلا حنملا :رظنا (6)

 ,1 57١-19 : ص فوصتلا نع قئاقح)



 ةيئاسنإلا سفنلا ةييرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 خيش هل ناك نإ «هماكحأ لبق هنع ىقرت اذإ «يناثلاب لوألا ماقملا ققحتي
 .7( لماك

 :تاماقملا ىلع ةلثمأ :اًدناث

 ةقيرطلا اهتثحب امنإ ثحبلاب اهلوانتأ فوس ىتلا تاماقملا هذه بلغأ

 هذه ةقيقح امأو ءرهاظلا فوصتلا هب نونعي يذلا ءرهاظلا ناسلب ةيلذاشلا

 انه نمو «مهفوصتب رقي ال نمم ريغلا مامأو «مهبتك يف اهنوركذي الف تاماقملا

 ركشلاو ربصلاو ةبوتلا تاماقم نع مهمالك نأ نظف «ضعبلا دنع سبللا أشن

 هذه ىلع باوجلاو ءاهلمجم يف ةحيحص ثحابم يه تاماقملا نم اهريغو

 ذخؤت دقو «مهصاوخل اًرس لاقت امنإ مولعلا هذه قئاقح نأ نم قبس امك ةهبشلا

 .مهضعب نم

 :ةيوتلا :لوألا ماقملا

 : ةبوتلا فيرعت
 ال ام لك نم ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا ١ :اهنأب ةبوتلا هللا ءهطع نبا فرع

 ىلإ ميمذ فصو لك نع عوجرلا :ةبوتلا » : ةبيجع نبا لاقو «6”"2 كل هاضري
 ."(ديمح فصو لك

 : ةيلداشلا ةقيرطلا دنع ةبوتلا ةناكم

 : ةيلاتلا لئاسملا يف ةبوتلا ماقمب مهمامتها ىدم نايب نكميو

 :تاماقملا لوأ ةبوتلا - ١

 ةرقتفم ىرخألا تاماقملا عيمجو «ةبوتلا ماقم وه اهمهأو تاماقملا لوأ

 .85 :ص فوشتلا جارعم )١(

 .05 :ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا (0)

 ١. 1 : ص ممهلا ظاقيإ 00



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 :ِهَّللا ءاطع نبا لاق ءاهيلع ةبوتلا ماقم مدقتب الإ تاماقملا كلت حصت الو ءاهيلإ

 هنإف ١ :اًضيأ لاقو 17( هب الإ اهدعب ام لبقي الو «ةبوتلا :تاماقملا لوأف»

 رقتفم وهو الإ ماقم نم امو ءاهلبق ام ىلع اهتاكرب دوعتو ءاهدعب ام اهيلع ينبني
 .91هبلإ

 : اهطورش ركذو ةبوتلا حيحصت -"

 تكز امو » : ِهَّللا ءاطع نبا لاق ةبوتلا حيحصت ةيلذاشلا ةقيرطلا تبجوأ

 ...ةبوتلا حيحصتب الإ لازنإلا بتارم تتبث الو «لامعألا تلبق الو «لاوحألا

 بيغ فلأ نيعبس ىلع كلاي نأ نم كل ريخ ةبوتل اقم كل هللا حمصي نألو

 "”« اهايإ كدفيو

 طورش » :لاقف يلذاشلا بهاوملا وبأ اهركذ دقف ةبوتلا ةحص طورش امأو

 «تافلاخملا نم دبعلا هلعف ام ىلع مدنلا :...عامجإلاب ةعامجلا دنع ةبوتلا

 اميف هلعفل دوعي الأ ىلع مزعلاو «تافتلا الو نأت الب اًروف تقولا يف عالقإلاو

 يف عوقولا نم لالحتسالاو «ضارعألا نم هذخأ ام درو «تاقوألا نم هلبقتسي
 (0)4 ضارعألا

 :ريبدتلا طاقسإو ةبوتلا -"*

 نع رايتخالا يفنو ريبدتلا طاقسإب الإ نوكي ال اهحيحصتو ةبوتلا قيقحت
 تاماقملا هَّللا ءاطع نبا دع املو «هتبوت حصت مل هريبدت طقسي مل نمو «دبعلا

 الإ تاماقملا هذه نم ةدحاو لك حصي الو » : اهدعب لاق ةبوتلا ماقمب اهردصو

 نم بوتي نأ هيلع بجي امك بئاتلا نأ كلذو «رايتخالاو هللا عم ريبدتلا طاقسإب

 ./ :ص سوفنلا بيذهتل يواحلا سورعلا جات (1)
 .778 :ص ننملا فئاطل باتك رخآب ةيردنكسالا ةنيدمب هناوخإ ىلإ هتيصو (؟)

 .778 :ص ننملا فئاطل باتك رخآب ةيردنكسإلا ةئيدمب هناوخإ ىلإ هتيصو (9)
 ١7. :ص قارشإلا مكح نيناوق (5)



 ةيناسنتإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نم رايتخالاو ريبدتلا نآل «هبر عم ريبدتلا نم بوتي نأ هيلع بجي كلذك هبنذ
 .©7(رارسألاو بونذلا رئابك

 : ةبوتلا ثعاوب - 5

 .دبعلا نم اهلوصح لهست ثعاوب اهل تركذو «ةبوتلا يف ةيلذاشلا تبغر

 امهم دبعلا نأ ِهّللا ءاطع نبا نيبيو «ةبوتلا لوصح نم سأيلا مدع :كلذ نمو

 يتلا ثعاوبلا نيب مث «هل اهلهسو ةبوتلا باب هل حتف ىلاعت هللا نإف بنذ نم لمع
 هبنذ نم هجارخإ ىلع رداق ِهَّللا نأب بئاتلا داقتعا : كلذ نمف «ةبوتلا ىلع نيعت
 :هتوهش نم هللا هذقني نأ برغتسا نم » : ِهَّللا ءاطع نبا لوقي اذه يفو «ةبوتلاب

 وَ لع لع ُهَلأ َنكَو#» : ةيهلالا ةردقلا زجعتسا دقف .هتلفغ دوجو نم هجرخي نأو

 نبا لاق للاب نظلا نسح : اًضيأ ثعاوبلا نمو 27( غ5 :فيهكلا ةروس] # اًرِركَفُم

 .ىلاعت للاب نظلا نسح نع كدصت ةمظع كدنع بنذلا مظعي ال » : هَّللا ءاطع

 .""«هبنذ همرك بنج يف رغصتسا هبر فرع نم نإف

 : ةبوتلا ةرمث -5

 لوأف ءاهل لصحت ةدئافو ةرمث ةجرد لكلو «تاجرد ةيلذاشلا دنع ةبوتلل

 ءاهنم ىضم ام ىلع مدنلاو «ةيعرشلا تافلاخملا كرت : يه تاجردلا كلت

 كرت اهترمثو «ءماوعلا ةبوت ىمستو «مهدنع ةبوتلا تاجرد ىندأ هذهو

 ظ .ةيعرشلا تافلاخملا

 لكب ايندلا ةايحلا ىلع مدنلا :يهو ةبوتلل ىرخأ ةجرد ىلإ نولقتني مث

 ىوس ام نأ داقتعاو ءفوصتلا قيرط موزل ىلع مزعلاو ءاهعاتمو اهتاذلم

 نم صلختلا اهترمثو «صاوخلا ةبوت ىمستو ءاهنم ةبوتلا بجي اًيونذ فوصتلا

 )١( ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا : 604-017,

  (0:ص يبونرشلل مكحلا حرش ١995-1١١.

 )( ص يبونرشلل مكحلا حرش : ١١7.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 نم هَّللا ىوس ام لك نم ةبوتلا : يهو ةيئاهنلا ةجردلا ىلإ نولقتني مث «تاداعلا

 قحتسي اًبنذ ناك كلذ فلاخ نإف «هللا الإ هبلقب الو هنيعب ىري الأو ءدوجوم

 .هنم ةبوتلا

 نم ماوعلا ةبوت 7 :هلوق يف يلذاشلا بهاوملا وبأ ماسقألا هذه نيب دقو

 ىوسلا نم صاوخلا صاوخ ةبوتو «تاداعلا نم صاوخلا ةبوتو «تاالزلا

 ةبوتلا ماقمب دبعلا ققحت اذإو «''”«راونألاو تاماقملا ىلإ نوكرلاو «رايغألاو

 .دهزلا ماقم وهو «هيلي يذلا ماقملا ىلإ لاقتنالا هل حص هماكحأ عيمج ىفوتساو

 :دهزلا :يناثلا ماقملا

 :دهزلا فيرعت

 كرابت برلا ىوس امم بلقلا غارف :دهزلا ةقيقح» :يلذاشلا لاق

 بلقلا نم هتبحم جورخ وه ءيشلا يف دهزلا » :ةبيجع نبا لاقو «'"« ىلاعتو
 ةرضح نع سبحيو هللا نع لغشي ام لك ضغب موقلا دنعو «هنم هتدوربو
 .©"7« هللا

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع دهزلا ةناكم

 : ةيلاتلا لئاسملا يف دهزلا ماقمب مهمامتها ىدم نايب نكميو

 ١- دهزلا ماسقأ :

 :فوصتلا عون فالتخا بسحب دهزلل مهميسقت دنع مهترابع فلتخت

 دهزلا » :هّللا ءاطع نبا لاق :رهاظلا فوصتلا يف دهزلا ماسقأ :الوأ
 لوضف يف دهزلا :يلجلا رهاظلاف ,يفخ نطاب دهزو «يىلج دهز :نادهز

 دهزلا :يفخلا نطابلا دهزلاو «كلذ ريغو تاسوبلملاو تالوكأملا نم لالحلا

 ١7. :ص قارشإلا مكح نيناوق )١(

 ١١١. :ص رارسألاةرد (؟)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ."7(روهظلا بحو ةسايرلا يف

 فوصتلا ناسلب مهثيدح دنع :نطابلا فوصتلا يف دهزلا ماسقأ : اناث

 «يرطاخلا لوغشم وهو دوجولا ةدحو ىلإ لصي نل ديرملا نأ نوررعمي نطابلا

 نإف ءدوجوم نم هللا ىوس ام لك ىف دهزلا نم هل دب ال لب ءنهذلا شوشم

 سانلا نيعأ يف ناك ولو اًميظع نوكي هلمع نإف دهزلا نم ةبترملا هذه ىلإ لصو

 :هرسأب نوكلا يفو .تاماقملا يفو «هاجلا

 للنعو «© هنم هتدوربو بلقلا نم هتبحم جورخ وه ءيشلا يف دهزلا ١ :لاقف

 يف الوأ ن دو هللا ةرضح نع سبحيو هللا نع لغشي ام لك ضغب :موقلا

 ىنغلاو ءرجحلاو ةضفلاو «بارتلاو بهذلا هدنع يوتسي نأ هتمالعو «لاملا

 يوتسي نأ هتمالعو «بتارملاو هاجلا يف اناث نوكيو .ءاطعلاو عنملاو ءرقفلاو

 .طوقسلاو ةعفرلاو .مذلاو حدملاو .«لومخلاو روهظلاو .«لذلاو زعلا ةهدنع

 يوتسي نأ هتمالعو .,تايصوصخلاو «تاماركلاو .تاماقملا ىف اًثلاث نوكيو

 أمك اذهب ريسي «ضبقلاو طسلاو «.فعضلاو ةوقلاو .فوخلاو ءاجرلا هدنع

 وأ دهزلا يف تاماقملا هذهب ديرملا قّمحت اذإف .هرمأو نوكملا دوهشب هرسأب

 سحلا ىف اًليلق ناك نإو هللا دنع ىنعملا ىف اًءيبك اًميظع هلك هلمع ناك اهلج

 ."70 سانلا دنع

 جورخلا وه مهدنع يقيقحلا دهزلا نأ ىلع يمناغتسملا هويلع نبا دكؤيو

 هلل ةيقيقحلا ةفرعملا ىلإ لوصولا نم اًعنام مهدنع دعي امم هللا ىوس ام لك نع

 يف ةيفوصلاو «07 : ص ةيانعلا لهأ فاحتإ :رظناو «54 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا )١(

 06 : ص مالساإلا رظن

 ١١5. :ص ممهلا ظاقيإ (؟0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 «لكلا نع جورخلا ديري ديرملا » :لوقيف ةدحولا دوهش يهو «حتفلاو ىلاعت

 رابغ وأ «بابذ عم فقو ولو ...هّللا نع هل اًعطاق نوكيف ضعبلا عم فقو اذإف

 : يأ :سحلا نع جورخلاب هذيملت رمأ خياشملا ضعب نأ انغلب دقو «قيرطلا

 رتس نع اًدئاز اًئيش كرتي ملو «كلمي ام لك نع ديرملا كلذ جرخف «درجتي

 ببسلا نع هخيش لأسف «حتفلا هيلع رذعتف «هبوث عيقرتل اهكرت «ةربإ الإ ةروعلا

 .ديرملا اهعزنف «هبر نع هبجحت ديرملل تيقب اذإ «ةربإ : خيشلا هل لاقف «عناملا
 ."'"« هنيح نم هيلع حتفف

 :ريبدتلا طاقسإو دهزلا -"

 مهف «كلاسلا دبعلا نع رايتخالاو ريبدتلا طاقسإب الإ دهزلا حصي ال
 لك نم درجتي نأ دهزلا ماقم كلسي نأ لبق كلاسلا ىلع بجي هنأ ىلع نودكؤي

 «ريبدتلا نع جورخلاب الإ دهزلا حصي ال كلذكو :٠ ِهَّللا ءاطع نبا لاق «ريبدت

 .“" كريبدت هيف دهزلاو «هنع جورخلاب بطاخم تنأ امم نأل

 : فراعلا دنع ايندلا يف دهزلا ماقم صقن -

 ماقم اذهف هتنج لوخدو هَّللا ميعنل هبلط عم ايندلا يف اًروصحم هدهز ناك نم

 صاوخلا دهز امأ «ماوعلا دهز نم كلذ نودعيو ءمهنم نيفراعلا دنع صقان

 وهف «ةرخآلاو ايندلا يف دهزلا كلذ يف لخديو هللا ىوس ام لك يف دهزلا وهف

 : يسرملا سابعلا وبأ لاق :©7هدحو هللا عم الإ هل عمطم ال ءامهيف بيرغ

 دهازلا ١ :اًضيأ لاقو 7« هبرل هترخآو ءهترخآل هايند نأل ءهل ايند ال فراعلا )

 )١( :ص ةيسودقلا حنملا 55١.

 .64 :ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا (؟)

 .607 : ص ةيانعلا لهأ فاحتإ :رظنا 6290

 5١95. :ص نئملا فئاطل («5)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نبا نيبو « ''”« ايندلا ىلإ ةرخآلا نم ءاج فراعلاو «ةرخآلا ىلإ ايندلا نم ءاج

 امأو » :لاقف «قباسلا مالكلا يف ةدراولا فراعلاو دهازلا ةبرغ ىنعم هَّللا ءاطع

 هبلق نطوم ةرخآلا ىقبتف «ةرخآلا كلم نع هل فشكي دهازلا نأ اهانعمف ةبرغلا

 هنإف فراعلا امأو ...هبلقل انطو تسيل ذإ ايندلا يف اًبيرغ نوكيف ءهحور ششعمو
 كلانه اميف هبلق لخأف هفورعم تافص نع هل فشك هنإف «ةرخآلا يف بيرغ

 9( نيأ الب هّللا عم هرس نأل «ةرخآلا يف ابيرغ راصف

 :دهزلا ثعاوب -

 نيعتسي نأ دبال يقيقحلا يفوصلا دهزلا ىلإ مهدنع كلاسلا لصي ىتح

 : ينطابلا دهزلا اذهل ءادتهالا ىلع هنيعت ثعاوبب

 :رادكألاو رايغألل اهئنمضت :لوألا ثعابلا

 ءافص ركعت رايغأ يه ايندلا يف ام لك نأ دهزلا ىلع ةنيعملا ثعاوبلا نم

 : هّللا ءاطع نبا لاق ءاهكرتب الإ كلذ نم صولخلا نكمي الو «بلقلاو سفنلا

 ,"7(اهيف كل اًديهزت رادكألا دوجول اندعمو «رايغألل الحم اهلعج امنإ)

 اهنوك نم : ففاصوألا هذهب ايندلا هللا مسو امنإ ١ :هل اًحراش ةبيجع نبا لاقو

 ءاهيف كل اًديهزت :نتفلاو رادكألا دوجول اثدعمو «نازحألاو رايغألل الحم

 ىلع لبقتو ايندلا نع ضرعتلو «هيلإ كتمهب هجوتتو «هيلع كيتيلكب لبقتف
 (©9(ة دخلا

 :دهزلا بجوي ىلاعت هّللاب ناميإلا ققحت : يناثلا ثعابلا

 يف دهزلا هعبت اذإ الإ ةيلذاشلا دنع ققحتي الو ناميإلا لمكي ال هنأ اومعز

 )١( :ص ننملا فئاطل 1١9.

  030ص ننملا فئاطل : ١.

 )( :ص يبونرشلل مكحلا حرش 5١5.

 ) )4:ص ممهلا ظاقيإ 854".



 « دقنو ضرع , ةدلذاشلا

 يف دهزلا هئروأ هب ماق نم هب ققحت اذإ ناميإلا » : هللا ءاطع نبا لاق ءايندلا

 بيرق تآ لك نأب كملعو «هئاقلب قيدصتلا كل بجوي هّللاب ناميإلا نأل «ايندلا
 (« ايندلا يف دهزلا كلذ كثرويف «كلذ برق دوهش كل بجوي 010

 : دوجولاب ىلاعت هَّللا درفتو ءايندلا دوجو ءافتنا :ثلاثلا ثعابلا

 ىلإ هودنسأ يذلا ثعابلا ايندلا يف دهزلل ةيلذاشلا ثعاوبلا رطخأ نم

 ايندلاف «مهنم لّمكلا الإ ثعابلا اذهل لصي الو ءدوجولا ةدحو يف مهتديقع

 «لايخو مهو اهدوجوف ءاهيف دهزي نأ قحتست ىتح دوجولاب فصتت ال مهدنع
 تدهز ذإ اهتمظع دقل هّللاو ١ :يلذاشلا لاق .هدحو هلل وه حلا دوجولاو

 ءاهل تبثم ايندلا يف دهازلا نأ يضتقت ةقيقحلا » : هللا ءاطع نبا لاقو «"")؛ اهيف

 دقف دوجولاب اهل دهش اذإو ءاهيف اًدوهزم اهتبثأ ذإ دوجولاب اهل دهش هنإف

 كنأ تابثإف «هنع ينف امع ينافلا ءانف هيف دهز اميف دهازلا اذه لثمو ...اهمظع

 الو دهز الو ءانف هب قلعتي ال هل دوجو ال امف «ءيشلا كلذل تابثإ ءيشلا نع ناف
 0( كرت

 :ريصلا :ثلاثلا ماقملا

 :ريبصلا فيرعت

 ." 00 برلا مكح ىلع بلقلا سبح» : هنأب ربصلا ةبيجع نبا فرع

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ربصلا ةناكم

 : ةيلاتلا لئاسملا يف ربصلا ماقمب مهمامتها ىدم نايب نكميو

 )١(  :ص ننملا فئاطل ١154.

 )  )0:ص نئملا فئاطل 155.

 )  )©0:ص ننملا فئاطل ١114.
 ) )4:ص فوشتلا جارعم  »5١.هيف لصف دقف 2711: ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم :رظناو



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :ريبدتلا طاقسإو ربصلا - ١

 ىلع هب نمي هَّللا نم لضف وه امنإو «دبعلل اًيسك سيل ةيلذاشلا دنع ربصلا

 نأ دارأ اذإ هناحبس قحلا نأ ملعا :١ هللا ءاطع نبا لاق «'''هتيانعب مهصتخي نم

 .هفصو راونأ نم هسبلأ همكح دوجو نم هيلع هدروي نأ ديري ام ىلع ادبع يّوقي

 ال هيرب ناكف «راونألا اهيلإ تقبس دقو رادقألا تلزنتف «هتعن دوجو نم هاسكو

 ."'"« اهئاوألل ربصو ءاهئابعأل يوقف ءهسمنب

 : رهاظلا ربصلا رامث -"

 انه نمو «يفوصلا هقيرطل هتيادب دنع كلاسلا نيعت رامثو دئاوف ماوعلا ربصل

 كيلع دوعت ربصلا نإ تملع اذإ ٠ : هللا ءاطع نبا لاق «مهدنع ماوعلا ربص حدم

 كلت نمو 7« هيلع تلوعو «هيلإ تعراس «هتكرب هيلع فطعنتو «هترمث

 :رامثلا

 : ةيلمعلا تادهاحملل ربصلا ةيمهأ : ىلوألا ةرمثلا

 تادهاجملا باحصأل اًيرورض اًماقم ربصلا ماقم ةيلذاشلا ةقيرطلا تربتعا

 نبا لاق «ربصلا هيلع اوبجوأ مهنكلو «تادهاجملا كلت تكرتل هالولف «ةقاشلا

 سفنلا عمقو «قاشملل لمحتلاو «ربصلا نم رومألا ئدابم يف دب الو ١ : ةبيجع
 .(7( ةحارلاو ىوهلا نع

 : ةيعرشلا تادابعلل ربصلا ةيمهأ : ةيناثلا ةرمثلا

 ربصلاب الإ مهتادهاجم مهل ميقتست ال ةقاشلا تادهاجملا باحصأ نأ امك

 نبا برض دقو «ربصلاب الإ ميقتست ال تامرحملا كرتو تاعاطلا لعف كلذك

 .514 :ص هفوصتو يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا :رظنا (1)

 .57 :ص ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا (0)

 .47 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا (6)
 .144:ص ممهلا ظاقيإ (4)



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقف ةالصلا ىلع ربصلا وهو كلذل الاثم هّللا ءاطع

 ةروس] 4و ٌةَبقعْلاَو كُفْرَم نك اكدر كلكم ال اَهَع ريطصاو ةرلَّصلاب كلَمَأ زئأو»

 يتأت اهنأل ءاهيلع اقاش سوفنلل اًقيلكت ةالصلا يف نأ ىلإ ةراشإ هيف 1١7[:  :هط

 مايقلا ىلإ .هلك كلذ نع جورخلاب مهبلاطتف «مهلاغشأو «دابعلا ذالم تاقوأ يف

 ماقلا يف نأ ىلع كلدي اممو ...هَّللا ىوس امع غارفلاو ىلاعت هللا يدي نيب

 لوق ةيرشبلا هيضتقت هيضتقت ام فالخ ىلع اهب مايقلا نأو «ةيدوبعلا فيلاكت ةالصلاب

 ةروس) «وشْلا لع الإ هيكل اَتإَو ٌذَكَصلاَو رْبَصلأِب اوئيهتْسآَوا : ىلاعت هّللا
 ىلإ ةالصلا يف جاتحم هنأ ىلإ ةراشإ : نينرتقم ةالصلاو ربصلا لعجف [40 :ةرقبلا

 .اهتانوئسمو اهتابجاوب مايقلا ىلع ربصو ءاهتاقوأ ةمزالم ىلع ربص :ربصلا

 ."'"« اهتالفغ نم اهيف بولقلا عنمي ربصو

 : ربصلا بايسأ -

 :لاقف «هربص يف كلاسلا نيعت بابسأ ةرشع هللا ءاطع نبا ركذ

 .راونألا دورو رادقألا لمح ىلع مهنيعي امنإو

 .ماهفألا باب حتف ماكحألا لمح ىلع مهنيعي امنإو :تلق تئش نإو

 .اياطعلا تادراو ءايالبلا لمح ىلع مهنيعي امنإو :تلق تئش نإو

 .هرايتخا نسح دوهش «هرادقأ لمح ىلع مهيوقي امنإو :تلق تئش نإو

 .هملع دوجوب مهملع ؛همكح دوجو ىلع مهرّبصي امنإو :تلق تئش نإو

 .ىري هنأب مهملع ,ىرج ام ىلع مهرّبص امنإو :تلق تعش نإو

 .هلامج دوجوب مهيلع هروهظ «هلاعفأ ىلع مهرّبصي امنإو :تلق تئش نإو

 .اضرلا ثروي ربصلا نأب مهملع ٠ اضقلا ىلع مهرّبص امنإو :تلق تئش نإو

 .رافسألاو بجحلا فشك ءرادقألا ىلع مهرّبص امنإو :تلق تئش نإو

 )١( :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا 15.



 رارسأ دورو «فيلكتلا لاقثأ لمح ىلع مهاوق امنإو :تلق تئش نإو

 .فيرصتلا

 هفطل نم اهيف عدوأ امب مهملع «هرادقأ ىلع مهرّبص امنإ :تلق تئش نإو

 .هراربإو

 .2176 هديس ماكحأل هتوبو دبعلا ربص بجوت بابيسأ ةرشع هذهف

 :ركشلا :عبارلا ماقملا

 :ركشلا فيرعت

 اًدبع كل نوكأ ىتم «يهلإ اي ':تلقف ةراغم يف تنك » :يلذاشلا لاق

 كيلع اًمعنم دوجولا يف رت مل اذإ :ةراغملا فوج يف ءادنلا تعمسف ءاّروكش

 | :ركشلا » :يسرملا سابعلا وبأ لاقو «'' 6 روكش دبع اذإ تنأف «هريغ

 ."00برلا ةئم دوهشل بلقلا

 ال نأ ركشلا :دينجلا لاق » :لاّقف ركشلل ةيفوصلا تافيرعت ةبيجع نبا لقنو

 يدعتي ىتح هتمعن لجأل معنملاب بلقلا حرف ركشلا ليقو «همعنب هللا يصعي

 .'””(رجاوزلا نع فكنتو «رماوألاب طسبنتف «حراوجلا ىلإ كلذ

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ركشلا ةناكم

 : ةيلاتلا لئاسملا يف ركشلا ماقمب مهمامتها ىدم نايب نكميو

 :ركشلا دئاوف - ١

 :هدئاوف ركذو ركشلا ةناكم نايبب ةيلذاشلا ةقيرطلا تمتها

 ناطيشلا ملع ول :نيفراعلا ضعب لاقو » : هتلزنم نايب يف هللا ءاطع نبا لاق

 .ةلصفم هباتك يف هَّللا ءاطع نبا اهحرش دقو «47-47 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا ١(
 ١١8. :ص رارسألاةرد (0)

 .777 : ص نئنملا فئاطل (9)

 .هيف لصف دقف :2.55١ ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم :رظناو 21١47 :ص ممهلا ظاقيإ 0(



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 ّم» :لاق فيك هارت الأ ءاهيف فقول ركشلا نم لضفأ هَّللا ىلإ لصوي اًقيرط
 ةروس] 4 تيرككش رع ُدَج لو مهِلَباَت نعو خيم ْنَعَو َجوفْلَح ْنِمَو مال نب اي مهيأ

 الو «نيفئاخ الو «نيرباص مهرثكأ دجت الو :لقي ملو «[7١:فارعألا

 قوقح نم دابعلا دقتفي ام قحأو » : ركشلا ةلزنم اًئيبم اًضيأ لاقو «'''« نيجار

 .'"7( هل ركشلا هناحبس هللا

 دقو » : هللا ءاطع نبا لاق :اهتدايزو معنلا ماودل ببس هنأ ركشلا دئاوف نمو

 ٌرُثرَكَس نيكإ» :لئاق نم زع لاقف «ىنثتسا امو نيركاشلل ديزملا هللا نمض
 مهاطعأ ام ىلع ةدايزلا مهل نمض دق ناك اذإف 611: ميهاربإ ةروس] « كرير

 دوجوب مكيف هللا معن اوديقف ...اًلوأ مهحنم ناك ام مهل ميدي ال فيكف
 206 ركشلا

 : ركشلا ماسقأ -؟

 ركشو «ناسللا ركش :ماسقأ ةثالث ىلع ركشلا » :هّللا ءاطع نبا لاق
 : هناحبس هللا لاق هَّللا معنب ثدحتلا :ناسللا ركشف «نانجلا ركشو «ناكرألا

 هّللا ةعاطب لمعلا :ناكرألا ركشو «[١١:ىحضلا ةروس] هُ«ِّْرَحم َكَيَر دمعي اًآوؤت

 : نانجلا ركشو «[١:أبس ةروس] 4 درواد لاء ًاولمعأ : ىلاعت هللا لاق

 :ناحبس هّللا لاق هللا نم يه دابعلا نم دحأب وأ كب ةمعن لك نأب فارتعالا

 .05[176 :لحفلا ةررس] ولأ َنعَف قمتي ني ملكي اًموط
 :لوقيف نطابو رهاظ ىلإ ىرخأ ةقيرطب ركشلا هللا ءاطع نبا مسقيو

 )١« 6ص ننملا فئاطل : 77 ١.

 .7177/ : ص نئملا فئاطل باتك رخآب ةيردنكسالا ةنيدمب هناوخإ ىلإ هتيصو (؟)
 ممهلا ظاقيإ 2778 :ص ننملا فئاطل باتك رخآب ةيردنكسإلا ةنيدمب هناوخإ ىلإ هتيصو 6)

 .٠ 67 ١. ص

 ١1١١. :ص ننملا فئاطل (5)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نم هركش امف «ةمعنلا دوهش هنطابو ةقفاوملا هرهاظف «نطابو رهاظ هل ركشلاو)
 .20( هدوهع عيض نم هظفح امو «هدودحو هرماوأ لثتمي مل

 يف سانلا نأ ملعاو » :لوقيف ماسقأ ةثالث ىلإ نيركاشلا ةبيجع نبا مسقيو

 ركشف «صاوخلا صاوخو .صاوخو «ماوع :تاجرد ثالث ىلع ركشلا

 صاوخ ركشو «.مقنلاو معنلا ىلع :صاوخلا ركشو ءطقف معنلا ىلع :ماوعلا
 ." "0 مقنلاو معنلا دوهش نع معنملا يف ةبيغلا :صاوخلا

 :ركشلا تالاحم ٠'-

 ءهاجلا يفو «ىنغلا يفو «ملعلا يف نوكي ركشلا نأ هللا ءاطع نبا نيب

 اذ ناك اذإ » :هلوقب باجأف ؟اًركاش ركاشلا هب ريصي يذلا ام : هلاؤس دنع كلذو

 اذ ناك اذإو «دابعلل راثيالاو ,لذبلاف ىنغ اذ ناك اذإو «داشرإلاو نييبتلاف ملع

 ." «رارضألا عفدو «مهيف لدعلا راهظإبف هاج

 :فوخلا :سماخلا ماقملا

 :فوخلا فيرعت

 تاوف وأ «هوركم قوحل نم بلقلا جاعزنا :فوخلا » :ةبيجع نبا لاق
 ,(9( توغرم

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع فوخلا ةناكم

 : ةيلاتلا لئاسملا يف فوخلا ماقمب مهمامتها ىدم نايب نكميو

 .71717 : ص ننملا فئاطل باتك رخآب ةيردنكسالا ةنيدمب هناوخإ ىلإ هتيصو (1)
 ١47-1١54. :ص ممهلا ظاقيإ (؟)

 )  )9:ص ننملا فئاطل 777.

 «هيف لصف دقف :25١8 ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم :رظناو ١9. :ص فوشتلا جارعم (4)

 ضعب دنع لاحلا وه امك هلاوحأ نم سيلو ؛كولسلا تاماقم نم فوخلا هّللا ءاطع نبا ربتعي
 ةلمج نم فوخلا يسوطلا ربتعيو 0١« :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا :رظنا .ةيفوصلا

 .5؟ :ص عمللا :رظنا .لاوحألا



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 ١- فوخلا ماسقأ :

 دنعف «فوخلل مهميسقت دنع ةيلذاشلا دنع ةحودمملا فوخلا ةقيقح نيبتت

 ةماعلا دنعو .مهتاماقمو مهلاوحأ مهنم بلست نأ نم فوخلا :وه ةصاخلا

 ىلع نوفاخي امك «ةيصعملا يف مهعوقو دنع مهل هَّللا ةبوقع نم فوخلا :وه
 فوخو ةماعلا فوخ : نيمسق ىلع فوخلا » : يسرملا لاق «رانلا نم مهداسجأ

 مهعلخ ىلع ةصاخلا فوخو «رانلا نم مهداسجأ ىلع ةماعلا فوخف «ةصاخلا

 فوخ » :ةبيجع نبا لاقو «''"ةفلاخملاب سندت نأ مهالوم مهاسك يتلا

 توفو «باتعلا نم :ةصاخلا فوخو «.باوثلا توفو .باقعلا نم :ةماعلا

 .")0 بدألا ءوس ضورعب باجتحالا نم :ةصاخلا ةصاخ فوخو «بارتقالا

 : يفوصلا فراعلا دنع فوخلا ةناكم -؟

 تاماقم نم سيل هللا باقع نم فوخلا ماقم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا ىرت

 مهنع صوصن دوجوب اهنالطب ضعبلا مهوتي دق ةقيقحلا هذهو «'''نيفراعلا
 : يلي اميف ةلأسملا هذه ةقيقح نايبو «نيفراعلل اهتبثتو «فوخلا ماقم حدمت

 : نيمسق ىلع فوخلا حدم يف دراولا صوصنلا

 .ةيفوصلا نم نيكلاسلاو ماوعلا بطاخت يتلا صوصنلا :لوألا مسقلا

 .مهدنع حودمم ءالؤه قح يف فرخلاف

 هذهف : ةيفوصلا نم نيفراعلاو لّمكلا بطاخت ىتلا صوصنلا : يناثلا مسقلا

 فوخلا وهو ءرخآ عون نم اًثوخ تدارأ امنإ مهل فوخلا تبنت يتلا صوصتلا
 هرانو هللا باذع نم فوخلا امأ «ةيفوصلا هلاوحأو هتاماقم كلاسلا بلسي نأ

 :صاوخلا فوخو ماوعلا فوخ نيب اوقرف انه نمو «مهقح يف صقن وهف

 5١١. :ص ننملا فئاطل )١( 

 ١14. :ص فوشتلا جارعم ()
 ."7 :ص ةيدماح ظعاومو ٠١7« : ص ةيلعلا ةقيقحلا دييأت :رظنا 69



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 امم فوخ وه امنإ فراعلا فوخ نأ الإ «فوخلا ماقمب ىلحتي امهالكف

 بلست دقف «ببسو ةمكح ىلع فقوتت ال يتلا «ىلاعت هللا ةئيشم نم نطب
 لجأل فوخلل مزالم وهف ديرملا امأ «ببس الو ةلع ريغ نم هلاوحأو هتاماقم

 اذإ فراعلا » : يسرملا سابعلا وبأ لوقي اذه يفو «ةقيقحلا هذه نع هباجح

 لضف هعطقي ال فراعلا نإ » : هلوقب ِهَّللا ءاطع نبا كلذ حرشيو 7( فاخ فوخ

 ...هتئيشم يف نطب ام فوخ نع هفطل دوهش هبجحي الو .هلدع دوهش نع هللا

 يف ايوتسا نإو اسيلو «فاخيف فوخي فراعلاو «فاخيف فوخي ديرملا دجتف
 ...هتفرعم لامكل فراعلا فوخو «هتبجح لجأل ديرملا فوخف ءءاوسب رهاظلا

 ."'”« ءيش لك اهيلع فقوتيو «ءيش ىلع فقوتت ال يتلا ةئيشملاب

 هيف رثؤت الف «هؤانف ققحت اذإ فوخلا ماقم نع ينغتسي دق مهدنع فراعلاو

 يف ةفرعملا لهأ نأ ملعت نأ بجيو » : ِهَّللا ءاطع نبا لوقي اذه يفو «فواخملا

 أدبم يف ديرملا نإف «مهتايادب يف تايادبلا لهأب مهلاح سبتلا امبر مهتاياهن
 مل هؤانف ققحت اذإف «هيلع ةقيقحلا ناطلس ءاليتسا مدعل فواخملا هيف رثؤت هتدارإ

 ءاقبلا ةلاح ىلإ در اذإف «تاداعلا مكح تحت لخدي ملو «تادراولا هيف رثؤت

 ." "( هتيادب يف هلاحك هيف ءايشألا ترثأ

 اوفّوخ اذإ ةماعلا » :هلوق يف ةقيقحلا هذه يسرملا سابعلا وبأ نيبيو '

 7( اوفاخ اوجَر ىتمو ءاوجر اوفّوُخ ىتم ةصاخلاو ءاوجراوُجُر اذإو ءاوفاخ

 اذإ هّللا لهأ نأ ...خيشلا مالك ىنعمو ) : صنلا اذه ىلع اًقلعم هللا ءاطع نبا لاق

 ال يذلا وجرملا فاصوأ اوفوخ هب امو مهفوخ ءارو نأ نيملاع :اوجر اوفاخ

 )١( :ص ننملا فئاطل ١75.

 )  )0ص نئنملا فئاطل : 9775-/7717,
 )  )0:ص ننملا فئاطل 175.

 )  )5:ص نئملا فئاطل 1١١.



 « دقنو ضرع », ةئاذاشلا
 1و ووو بجلزااجلا باتا لطاسل نارام نانا اهات هات اماما اا نامه نادال اتا را هاا ناو وطور ات نتج نام رانا انااا ابا فاشن نانا رانا نان اة ابابا ااا اجا ااا

 فيقت له مهلوقعل اًرابتخا ءاجرلا نم رهظأ ام نوكي نأ اوفاخو ؛«مهءاجر ءارو

 ءاجرلا راثتسا كلذلف «هتئيشم يف نطب ام فوخ ىلإ ذفنت وأ ءاجرلا رهاظ عم
2220 

 1 (مهفوخ

 هباقع ميلأو هللا باذع نم هدنع فوخ ال نيتلاحلا اتلك يف فراعلاف : تلق

 .هلمع فالخب لماعي نأب هتئيشم نطاب نم وه فوخلا امنإو
 مهيلع بلغ ...داهزلاو دابعلا ةلاح» :قبس امل ادكؤم ةبيجع نبا لاق

 مهنع لاز دقف نولصاولا نوفراعلا امأو «قلقملا قوشلا وأ ؛جعزملا فوخلا

 .«بيبحلا ةدهاشم ىلإ اولصو دق .«بصنلا دعب ةحارلا ىلإ اوضفأو «بعتلا اذه

 عم «ةرظنو ةركف نيب «ةينطاب مهلامعأو «ةيبلق مهتدابعف «بيرقلا ةاجانمو

 ءاوورو اوبرش دق ءمهقلق لازو مهقوش نكس دق «ةرضحلا يف فوكعلا

 لابجلاك مه لب «لاوقألا مهجيهت الو ؛لاوحألا مهكرحت ال ءاوحصو اوركسو
 لا ا
 . 1( يساورل

 :دوجولا ةدحو ةديقعب فوخلا ةقالع -'

 فوخلا نإف هدحو هللا الإ ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع دوجولا يف نكي مل اذإ

 هللا نم فاخأ نأ يذاتسأ يئاصوأ » :يلذاشلا لاق امك «مهدنع انمأ بلقني

 فيش لك دنع هنأل ءءيش نم فوخلل ىنعم الف ؛ءيش لك نم هب نمآ اًفوخ

 .ءيش لك نه بيرفو :ءيش لك تحبو «ءيش لك قوفو .ءيش لك عمر

 97١١-717, :ص ننملا فئاطل 1(4)

 ,"؟١/١ :ديدملا رحيبلا (؟)

 ,4*5 ؛ص رارسألا ةرد 429



 :ءاجرلا :سداسلا ماقملا

 : ءاجرلا فيرعت

 وهف الإو هبابسأ يف ىعسلا عم ءيشلا ىنمت : ءاجرلا ١ : ةبيجع نبا لاق

 طرشب «بوبحم راظتنا ىلإ بلقلا نوكس :ءاجرلا » :اًضيأ لاقو «'''« ةينمأ

 .'""(رورغو ةينمأف الإو «هبابسأ يف يعسلا

 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ءاجرلا ةناكم

 : ةيلاتلا لئاسملا يف ءاجرلا ماقمب مهمامتها ىدم نايب نكميو

 ١ - ءاجرلا ثعاوب :

 ماقم ىلع كلاسلا نيعت ثعاوبو بابسأ ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ءاجرلل

 : كلذ نمو «ءاجرلا

 :وجرملا فاصوأ ىلإ رظنلا :لوألا ثعابلا

 ةرفغملاو ةمحرلا نم ىلاعت هَّللا فاصوأ ىلإ رظنلا ةيلذاشلا ةقيرطلا تلعج

 نم وه لماكلا كلاسلاف ؛كلاسلا ءاجر يف اًميظع ايس وفعلا تافص نم اهريغو
 لهأ » : هَّللا ءاطع نيا لاق .ةمحرلا نمضتت يتلا وجرملا فاصوأ ىلإ رظنلا ميدي

 وجرملا فاصوأ اوفوخ هب امو مهفوخ ءارو نأ نيملاع :اوجر اوفاخ اذإ ِهَّللا

 ." «هتمحر نم طنقي نأ يغبني ال يذلا

 : هدبع ىلع ىلاعت هللا معن ىلإ رظنلا : يناثلا ثعابلا

 لاضفأو معن نم هيلإ هللا نم ام ىلإ رظني كلاسلا نأ :ءاجرلا ثعاوب نم

 هنم ام ىلإ رظنلا مواد اذإ امأ ءهّللاب هظ نسحيو ءهلمأ ىوقي ذئدنعو «ةيلاتتم

 ءاطع نبا لاق ءاجرلا ماقم نود فوخلا ماقمل بلاج وهف ةيصعم نم هَّللا ىلإ

 .55 :ص ممهلا ظاقيإ 6(
 .هيف لصف دقف :251١ ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم :رظناو 2١4 : ص فوشتلا جارعم 2

 .5 : ص ننملا فئاطل 69



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 نأ تدرأ اذإو «كيلإ هنم ام دهشاف :ءاجرلا باب كل حتفي نأ تدرأ اذإ» :هَّللا

 بنذلا ةميق ةلأسملا هذه يليو «''”« هيلإ كنم ام دهشاف :فوخلا باب كل حتنفي

 .يفوصلا فراعلا دنع

 ١ - ءاجرلا ةحصل طرش لمعلا دوجو :

 درجم ناك الإو ءءاجرلا ةحصل طرش لمعلا نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 وهف الإو «لمع هنراق ام ءاجرلا » :ِهّللا ءاطع نبا لوقي اذه يفو ء«ةينمأ

 .ىوعدلا هذه يف مهبذك ةيلاتلا ةلأسملا يف نيبتي فوسو «'''« ةينمأ

 : ءاجرلا باحصأ دنع بنذلا ةميق -"”

 همعنو ىلاعت هللا فاصوأ ىلإ رظنلا ميدي يذلا وه يفوصلا فراعلا

 ءاّبينأت الو اًفوخ هل ببست ال لب «هنم ةرداصلا هبونذ ىلإ تفتلي الو «ةيلاتتملا

 باب يف مهلادتعا رهاظم نم بنذلا نم مهفوخ مدع ةبيجع نبا دع دقو

 مهنم تردص اذإ ثيحب ءاجرلاو فوخلا كلذ ةلمج نمو » :لاقف تاماقملا

  صقنت الو ؛مهفوخ مظعي ال ةلز مهنم تعقو اذإو «مهؤاجر ديزي ال ةعاط
 0 مهتماقتسا

 دوهش يف سانلل هميسقت دنع يسرملا سابعلا وبأ ةديقعلا هذه نع نابأ دقو

 لبعو هللا ىلإ هنم ام دوهشب وه دبع : ماسقأ ةثالث ىلع سانلا ( : لاقف مهلامعأ

63 
 ( هللا ىلإ هَّللا نم ام دوهشب وه دبعو ءهيلإ هللا نم ام دوهشب وه

 : بنذلا دوهش نم سانلا ماسقأ نيبيو صنلا اذه هَّللا ءاطع نبا حرشيو

 مهلعجت امم مهبونذ نودهشي ءالؤهف :داهزلاو دابعلا مه :لوألا مسقلاف

 2 ١1974. :ص يبونرشلل مكحلا حرش (0)

 .1777 :ص يبونرشلل مكحلا حرش ()

 .؟19 :ص ممهلا ظاقيإ 6()

 .77؟5 :ص نئملا فئاطل (:5)



 نم نإ » : هّللا ءاطع نبا لوقي اذه يفو «ءاجرلا ماقم نود فوخلا ماقمب نولغتشي

 نيب نيرذعتملا ماقم موقيف «هتءاسإو هريصقت دوهش هيلع بلاغلا نوكي نم سانلا
 هيلع ىوتسيف «ناجشألا هفلاحتو «نازحألا همزالتو «ىلاعت هللا يدي

 ."”فيلكتلا لهأ داهزلاو دابعلاب مهيمسيو «''”«دمكلا

 نوتفتلي ال ءالؤهو «ةفرعملا لهأ نم دادولاو ةيانعلا لهأ مه : يناثلا مسقلا

 ماقم مهيسني امم ةمعنو هللا ننم ىلإ رظنلا نوميدي لب «مهلامعأو مهبونذ ىلإ
 رخآ دبعو » : ِهّللا ءاطع نبا لوقي اذه يفو «ءاجرلا ماقمب مهلغشيو «فوخلا

 نانتمالاو دوجلاو ناسحإلاو لضفلا نم هيلإ هَّللا نم ام دوهش هيلع بلاغلا

 ."”(هللا ةمعنب حرفلاو «هّللاب ةرسملا همزالت اذهف

 نودهشي ءالؤهو «ةدحولا لهأ نم صلاخلا ديحوتلا لهأ :ثلاثلا مسقلا

 يفو «ةيصعمو بنذ لك نع هللاب نولغتشيف هللا ىلإ هللا نم لامعألا عيمج

 ءالؤه للا ىلإ هّللا نم ام دوهشب هللا عم نيذلا مهو » : ِهَّللا ءاطع نبا لوقي اذه

 ىلع ةبيجع نبا قلعيو 229( ديرفتلا نيدايم يف نولخادلاو «ديحوتلا لهأ مه

 : يناثلاو «ناجشأو نزح وذ :لوألا » :هلوقب قباسلا يسرملا سابعلا يبأ صن

 «نانج ىوثم الو «ران فوخ هللا نع هلغشي مل :ثلاثلاو «نانتماو حرف وذ

 ىلوملل دهاشم :ثلاثلاو ,فيرعتو ةيانع وذ : يناثلاو .فيلكتو دك وذ : لوألا
 .©0( فيطللا

 يصاعم نم دبعلا لامعأف ؛ربجلاب مهلوق ةلأسمب ةطبترم ةلأسملا هذهو

 )١( :ص ننملا فئاطل 178.

 ) )0:ص ننئملا فئاطل :رظنا 174.
 )  )9:ص نئملا فئاطل 175.
 ) ):5ص نئنملا فئاطل : 0؟1١.

 ) )5:ص ممهلا ظاقيإ ١؟".



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 لب فاخي الف ةيصعم لعف نإف «ىلاعت هلل ىه امنإو «هل العف تسيل تاعاطو

 فيرصت ىلإ نورظني مهف ءاكرت الو اًلعف مهسفنأل نوري الف نولصاولا امأو

 ةعاط ناك نإف .ءاضرلاو لوبقلاب هنوقلتيف .ردقلا قباس هب يرجي امو قحلا

 عم أوفقي ملو ءاوبدأتو اورذتعا ةيصعم ناك نإو مّللا ةنم اودهشو ءاوركش

 رصنع نم زربي ام ىلإ نورظني امنإو «مهدنع اهل دوجو ال ذإ «مهسفنأ
 (90١١س

 . (ةردقلا

 :ةبحملا :عباسلا ماقملا

 : ةبحملا فيرعت

 اهلامكو ؛«نايعلا ىلع بوبحملا ةيؤر :ةبحملا ةقيقح » :يلذاشلا لاق

 ةقيقح نع شيشم نبا هخيش يلذاشلا لأسو «''«ناوأو تقو لك يف كنادقف

 نم هل فشكي امب بحأ نم بلق ىلاعت هللا نم ةذخآ :ةبحملا » :لاقف ةبحملا

 ." 6« هلالج لامك سدقو «هلامج رون
 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةبحملا ةناكم

 : ةيلاتلا لئاسملا يف ةبحملا ماقمب مهمامتها ىدم نايب نكميو

 ١ - ةبحملا ةلزنم :

 ثحبلاب ةيلذاشلا ةقيرطلا اهتلوانت يتلا تاماقملا رثكأ نم ةبحملا ماقم

 : اهتناكم نايب يف مهنع ةريثكلا صوصنلا تءاجو «ةيانعلاو

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ ١؟١-17252.

 .١١؟7 :ص رارسألاةرد ()

 ممهلا ظاقيإ .٠4؟ : ص ممهلا ظاقيإو «١؟7 :ص رارسألا ةردو «91 : ص نئملا فئاطل )9( 

 :رظناو 255 :ص فوشتلا جارعمو «40427949 : ص ممهلا ظاقيإ :رظناو 8٠5« : ص

 .هيف لصف دقف 27017: ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم



 لك هنع مهف هللا بحأ نمف «ماهفإلا يف لصأ ةبحملا » :يلذاشلا لاق
 ةفرعملا :ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا نالهست ناتلصخ » :اًضيأ لاقو 276 ءيش

 نا نيقيلا تاماقم لجأ نم ةبحملا ) : هّللا ءاطع نبا لاقو ك6 ةبحملاو

 «تاماقملا نم ىوصقلا ةياغلا يه هلل ةبحملا ١ :ىسيع رداقلا دبع لاقو

 نم ةرمث وهو الإ ماقم ةبحملا كاردإ دعب امف «تاجردلا نم ايلعلا ةورذلاو

 الإ ماقم ةبحملا لبق الو ..اضرلاو سنألاو قوشلاك ءاهعباوت نم عباتو ءاهرامث

 ."'”«دهزلاو ربصلاو ةبوتلاك اهتامدقم نم ةمدقم وهو

 : ةبحملا ماسقأ - 7

 .ةبحملل مهميسقت دنع ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةحودمملا ةبحملا ةقيقح نيبتت

 نيفراعلا ةبحمف «ةيفوصلا نم نيفراعلا ةبحم نع فلتخت ةعيرشلا ءاملع ةبحمف

 ةدحوب ةدوصقملا يهو ؛ةدهاشملاو ةنياعملاو هَّللا عم روضحلا ماود يه

 ةصاخ اهب صتخا رس يه لب ءاهب حوبلا نكمي ال ةبحملا هذهو .دوجولا

 : مهنم ةصاخلا

 تقاتشا موق : نيمسق ىلع قوشلاو ةبحملا لهأ » : يسرملا سابعلا وبأ لاق

 ىلإ مهحاورأ تقاتشا موقو «ءاقللاب الإ مهل نوكس الف «ةبيغلا ىلإ مهسوفن

 ءرارسألا رحب يف صوغلاب الإ مهل نوكس الف ءدوهشلاو «ةنياعملاو ءروضحلا

 ."« مهبولق ىلع يناعملا لزنتو

 ؛ةياهنو «طسوو «ةيادب :بتارم ثالث اهل ةبحملا » :يديزوبلا لاقو

 )١( :ص رارسألاةرد ١١5.

 1١١9-1١١, :ص ممهلا ظاقيإ :رظناو 2١١6 :ص رارسألاةرد (؟9)

 )  )9:ص ننملا فئاطل 460.

 ١175. :ص فوصتلا نع قئاقح :رظناو 75١". : ص فوصتلا نع قئاقح (4)

 .607 :ص ممهلا ظاقيإ (0)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .نيدهتجملا ءاملعلاو نيحلاصلاو داهزلاو دابعلاك «ةمدخلا لهأل اهتيادبف

 تاحطش مهنم تردص ىتح قوشلا مهيلع بلغ نيذلا «لاوحألا لهأل اهطسوو

 بلغي نم مهنمف «ةعيرشلا رهاظ لهأ اهركني امبر «ةبيرغ لاوحأو تاصقرو

 رهظت ءالؤهو ءوحصلا نم ءيش هعم ىقبي نم مهنمو « ملطصي ىتح بذجلا هيلع
 دوهشلا ماقم لهأ «نافرعلا لهأل اهتياهنو «تاداعلا قراوخو تامارك مهيلع

 (")”(اوحصو ءاهب اوركسو طئاسولا دي نم اهوبرش نيذلا «نايعلاو

 ةبحملا لوأف ءةياهنو ءطسوو ؛«ةيادب اهل ةبحملا ١ :ةبيجع نبا لاقو

 سك نإ لْقإ# :ىلاعت لاق .يهنلا بانتجاو ءرمألا لاثتما ةمزالم :اهتيادبو

 ناسللا جهل :اهطسوو «[1”١:نارمع لآ ةروس] ينل كبي نوعه هللا نوُبحَت

 الو «ةرابعلاب كردت ال :اهتياهنو .ءبوبحملا دوهشب بلقلا قلعتو ءركذلاب

 : ليق ىنعملا اذه يفو «ةراشإلا اهقحلت

 دصقم لك نع باغ بلقل بيبح هريغ بر ال هَّللا الإ قبي ملف
 ."'”( ةصاخلا ةصاخ اهقوذي امنإو ةصاخلا الو ةماعلا اهكردت ال يناعملا هذهف

 : ةبحملا ملاعم -

 يف كلذو «ةيفوصلا ةبحملا ملاعم ةفرعم نم دب ال ةبحملا ةقيقح نيبتت ىتح
 : ةيلاتلا ملاعملا

 :ةرظنلاو ةركفلا : ةبحملا لهأ لمع : الوأ

 لامعأ امأو «ةرظنو ةركف نيب ةرئاد هلامعأ تناك ةبحملا ماقمل لصو نم

 ةراهطف » : ةبيجع نبا لاق ؛ماوعلا لامعأ نم يهو «ةليلق هقح يف يهف حراوجلا

 : ةدباكملاو «ةدهاجملاب : ةمدخلا لهأ ةراهطو «ةرظنلاو ةركفلا :ةبحملا لهأ

 .607 /7”:ديدملا رحبلا ()

 .5 : ص ممهلا ظاقيإ :رظناو , 08 : ص ممهلا ظاقيإ 68



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نيبو «كلذ ريغو «ميلعتو «ةوالتو ءركذو «مايصو «ةالصك :ةرهاظ ةدابع نيب

 .ميلستو ءاضرو «ءعروو ءربصو ءدهزو ءءاجرو .«.فوخك :ةيفخ ةدابع

 ءرهاظلا لهأ فوصت وه اذهو «نايعلل رهظي ال امم كلذ ريغو «ةقفشو «ةمحرو
 نع ةبيغلا وأ ءنوكملا دوهشب ناوكألا نع ةبيغلا : وهف نطابلا لهأ فوصت امأو

 صاوخلا دنع لامعألا ةميق ةبيجع نبا نيبيو « "70 قحلا كلملا دوهشب قلخلا

 مومس اهنإف «تاعاطلا ةوالح اورذحا : مهضعب لاق » : هلوقب ةبحملا ماقم يف

 قرفو «ةبحملا ماقم نم مرحيو «ةمدخلا ماقم يف اهبحاص ضبقت اهنأل «ةلتاق

 ."'76 هترضحل هابتجاو «هتبحمل هافطصا نم نيبو «هتمدخب هلغش نم نيب ريبك

 : بلطلا مدع ةبحملا ةقيقح : اًيناث

 هَّللا قشع ىلع ةمئاقلا ةيفوصلا ةبحملا يه ةيقيقحلا ةبحملا نأ اومعز

 نع مهبح هزنت ينعي اذهو «بحلا اذه ةذل نم ديدشلا ركّسلاو ءهيف مايهلاو

 نم اوملسيل وأ «هتنجو هاضر اولانيل هنوبحي ال مهف «ضارغألاو تاقالعلا

 بلاطو «ىلاعت هللا ريغل تفتلم هنأ مهدنع كلذ ىنعم نإف «هباقع ميلأو هطخس

 مدعو «هللاب لاصتالا هتياغ ءرومألا هذه نع درجم بح وه امنإو «هظوظحل

 هبلق ىلع ناطلس ال نم ةقيقحلا ىلع بحملا » :يلذاشلا لاق : هنع باجتحالا

 بحملا سيل ١ : ِهَّللا ءاطع نبا لاقو «©")« هتئيشم عم هل ةئيشم الو «هبوبحم ريغل

 .كل لذبي نم بحملا نإف ءاضرغ هنم بلطيو ءاًضوع هبوبحم نم وجري يذلا
 يتلا ةبحملا نأ كش ال » :اًملعم ةبيجع نبا لاق ")6 هل لذبت نم بحملا سيل

 ءاضقل ةعناصم يه امنإو «ةبحمب تسيل ظوظحلاو فورحلا ىلع نوكت

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 14.

 :ص ممهلا ظاقيإ (؟) 195.

 ) )6:ص ممهلا ظاقيإ 405.
 ) )84:ص يبونرشلل مكحلا حرش 179.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ضرغ الول ذإ .هسفن بحأ امنإف هنع عفديل وأ هيطعيل اًدحأ بحأ نمف .ةجاحلا

 .')( هبحأ ام هيف هسفن

 : سوفنلا حبذب الإ لصحت ال ةبحملا :اًثلا

 ,”( نيرئاسلا ريس ققحت ام سوفنلا نيدايم الول) : هَّللا ءاطع نبا لاق

 ام :اولاق كلذ يفو ءريطخ اهرحبو «ءريبك ةبحملا رمأ» :ةبيجع نبا لاقو

 كرتو «سوفنلا حبذب الإ لانت ال .ةراسخلا رحب اوضاخ ىتح حابرلا رحب اوضاخ

 ةبراحمب الإ بوبحملا ىلإ مهليحرو نيرئاسلا ريس ققحت امف ...سولفلا

 ." «اهلتقو ءاهتدهاجمو «سوفنلا
 : رييدتلا طاقسإب الإ ققحتت ال ةبحملا : اًعبار

 بحملا ذإ :ةبحملا ماقم اضيأ ضقاني  :ريبدتلا نع هللا ءاطع نبا لاق

 عستي سيلو «هبولطم نيع يه هعم ةدارالا كرتو «هبوبحم بح يف قرغتسم

 لاق كلذلو هلل هبح كلذ نع هلغش دق هنأ هَّللا عم ريبدتلل بحملا تقو

 .(0(هاوس امع كلذ هاهلأ ءهّللا ةبحم صلاخ نم ائيش قاذ نم : مهضعب

 ةبحملا تخسرو «ماقملا اذه غلب نم نأ كش الو» :ةبيجع نبا لاقو

 الو «رايتخا الو ءريبدت هبوبحم عم هل قبي مل «مامتلا ىلع هبلق يف ةفرعملاو

 :هلوقب نيرشعلاو ةعبارلا ةاجانملا يف كلذ نابأ امك ءراظتنا الو «قوشت

 زكارم ىلع ينفقوأو .يرايتخا نع كرايتخابو كريبدتب ينتنغأ يهلإ
 (0)( را رطضا

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ :رظناو .40“” :ص ممهلا ظاقيإ 2404 800.

 )١"( ص يبونرشلل مكحلا حرش : 77١.

 .4005-405:ص ممهلا ظاقيإ (©)

 .605 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا (؟)

 .007 :ص ممهلا ظاقيإ (5)



 ةينئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 : نيفراعلا دي ىلع الإ نوكت ال ةصاخلا ةيقيقحلا ةبحملا :اًسماخ

 يديأ ىلع الإ نوكت ال ةلماكلا ةفرعملاو ةيقيقحلا ةبحملا » : ةبيجع نبا لاق

 مهطئاسو ءايلوألاو «ةكئالملا مهطئاسو ءايبنألاف هل مكح ال ردانلاو , طئاسولا

 مومعلل ءايبنألا طيسوتو ...ينايعلا يقوذلا هّللاب ملعلا لهأ مهو «ءايبنألا ءافلخ

 ةصاخ ىهف ةيقيقحلا ةبحملا امأو ءاهيلإ برقي ام ميلعتو «ةبحملا قلطم يف

 ."'"« ءايلوألل ءايلوألاب

 : ةبحملا رامث - ؟

 : لاق «ةبحملا تارمث ىلع ملكت امل ةريثك اًرامث ةبحملل يلذاشلا ركذ

 يف ةذوخأم حورلاو «هتفرعمب انصحتم لقعلاو «هتعاطل ةلئام سفنلا ىرتف)

 امب حتافيو دازيف هبح نم ديزتسي دبعلاو ؛هتدهاشم يف ارومغم رسلاو «هترضح

 سميو «ةبرقلا طاسب ىلع بيرقتلا للح ىسكيف «هتاجانم ذيذل نم بذعأ وه
 6 مولعلا تابيثو قئاقحلا راكبأ

 رامثلا نم نيعون ىلع تصن يلذاشلا اهنع ملكت يتلا رامثلا هذهو :تلق

 كلت ليصفتو «ةدهاشملاو ةدحولا بلطو («ةيبيغلا ةيندللا مولعلا بلط : يهو

 : يلي اميف رامثلا

 :تافشاكملاو ةيندللا مولعلا لوصح :اّلوأ

 .هتمدخب رهاظلا يف هلغشأ دبعلا ةريصب حتف هَّللا دارأ اذإف » : ةبيجع نبا لاق

 رهاظلا يف ةمدخلاو «نطابلا يف ةبحملا تمظع املكف «هتبحمب نطابلا يفو

 رون يف رصبلا رون بيغيف ءرصبلا ىلع ىلوتسي ىتح «ةريصبلا رون يوق
 راونألاو «ةفيطللا يناعملا نم ةريصبلا هارت ام الإ ىري الف «ةريصبلا

 .0057/9”:ديدملا رحبلا )1١(



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .©0« ةميدقلا

 :دوجولا ةدحول لوصولا : اًيناث

 يذلا ءاهبارش ركذو اهفرع «ةبحملا نع شيشم نبا هخيش يلذاشلا لأس امل

 فاصوألا جزم :ةبحملا بارشو » : شيشم نبا لاقف «ةدحولل لوصولا هب دارأ

 ؛ءامسألاب ءامسألاو «راونألاب راونألاو «قالخألاب قالخألاو «فاصوألاب

 ةبحملا بارش » : ةبيجع نبا لاقو «''”لاعفألاب لاعفألاو «توعنلاب توعنلاو

 ."7( هللا ىف ةبيغلاو «ءانفلا ةرمخ وه

© © © 

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 4١.

 ص ممهلا ظاقيإو 29ا/ : ص ننملا بفئاطل (؟) : .

 ) )9:ديدملا رحبلا ١87/54.



 ةيناسنإلا سفنلا ةييرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .لاوحألا بتارم :ثلاثلا ثحبملا

 :لاوحألاب ةقلعتم لئاسم :اًلوأ

 :لاوحألا فينصت يف فالتخالا ١-

 .تاماقملا يف لاحلا وه امك اهدادعتو لاوحألا نييعت يف ةيفوصلا تفلتخا

 رخآلاو اًلاوحأ ديزي ضعبلاو ءسكعلابو اًماقم رخآلا دعي اًَلاح ضعبلا هدعي امف

 .ىرخأ نيعيو اهنم صقني

 قرفلاو ءطسبلاو ضبقلاو «سنألا : يه هللا ءاطع نبا دنع لاوحألا دجنف

 اهدجنو «''"ءاقبلاو ءانفلاو ءركسلاو وحصلاو ءروضحلاو ةبيغلاو .عمجلاو

 وأ «جاعزنا وأ قوش وأ «ضبق وأ طسب نم » :هلوق يف اهنيب ةتس ةبيجع نبا دنع
 اذن جايتها وأ ةييه

 :لاوحألا بيس تادراولا -؟

 درت يتلا تادراولا فالتخا بسحب رخآل تقو نم ريغتتو لاوحألا عونتت

 يتلا يه تادراولا هذهو ءالاوحأ بجوت يتلا ةيناحورلا رارسألا نم .بلقلا ىلع

 كلذ نايبو ءصوصخلاو مومعلا ماقم نم هبحاص ةجردو «لاحلا ةيعون ددحت

 ام اهنمف «دبعلا نم بسك ريغ نم هَّللا نم بهاوم يتأت مهدنع لاوحألا نأ

 هبحاص نوكي لاحب ببستي ام اهنمو «ةيادبلا لهأ نم هبحاص نوكي لاحب ببستي
 نبا لاق :ةياهنلا لهأ نم هبحاص نكي لاحب ببستي ام هنمو «طسولا لهأ نم

 :اًضيأ لاقو هع لاوحألا تادراو عونتل لامعألا سانجأ تعونت » : هللا ءاطع

 )١( :ص هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا :رظنا 77١.

 )(  :ص يبونرشلل مكحلا حرش ”7.



 « دقنثو ضرع » ةيلذاشلا

 نم كملتسيل دراولا كيلع دروأ ءاّدراو هيلع هب نوكتل دراولا كيلع دروأ امنإ)

 نجس نم كجرخيل دراولا كيلع دروأ ءراثآلا قر نم كررحيو رايغألا دي

 .''6 كدوهش ءاضف ىلإ كدوجو

 نم بلق يف هّللا هفذقي «يهلإ رون :دراولا  :هلوقب ةبيجع نبا كلذ حرشو

 .طسولاو «ةيادبلا بسح ىلع :ماسقأ ةثالث ىلع وهو «هدابع نم بحأ

 مسقلا «نيلصاولاو «نيرئاسلاو «نيبلاطلا بسح ىلع لوقت وأ «ةياهنلاو

 وهو «ةظقيلا رون ىلإ ةلفغلا ةملظ نم كجرخي رون :وهو «هابتنالا دراو :لوألا

 ىلع ىوتسا هتلفغ نم هبتناو «همون نم ظقيت اذإف «نيبلاطلا نم ةيادبلا لهأل

 : يناثلا مسقلا .هتيلكب هيلع عمجنيو «هبلاقبو هبلقب هيلع لبقيف «هبرل اًبلاط همدق
 هبيغيو «هالوم ركذل هكرحيف ءهدبع بلق يم هللا هفذقي رون :وهو «لابقإلا دراو

 ءرونلاب بلقلا ئلتمي ىتح «هريغ نع اًيئاغ «هركذب اًلغتشم لازي الف «هاوس امع
 .رايغألا نجس نم جرخيف ءرونلا الإ ىري الف ءهروكذملا ىوس امع بيغيو

 ىلع يلوتسي رون :وهو .ءلاصولا دراو : ثلاثلا مسقلا ءراثآلا قر نم ررحتيو

 نع هبيغيو «هسفن نجس نم هجرخيف «هنطابو هرهاظ ىلع يلوتسي مث «دبعلا بلق
 .00( هسح دوهش

 تاجردلا هذه نأ هل نيبت ةبيجع نباو هَّللا ءاطع نبا مالك لمأت نمو : تلق

 ءانفو «ىوسلا دوهش نع ءانفو «ىوسلا ةدارإ نع ءانف ىهو «ءانفلا تاجرد ىه

 دروأ امنإ يأ » : هلوقب ثلاثلا مسقلا ةبيجع نبا حرش اذلو .ىوسلا دوجو نع

 نجس نم كجرخيل «لابقاإلا تاحفن كيلع بهأ نأ دعب لاصولا دراو كيلع

 كل ةعنام كدوجو كتيؤرف «كبرل كدوهش عاستا يأ .ءاضف ىلإ كدوجو ةيؤر

 ١١90. :ص يبونرشلل مكحلا حرش (؟(1)

 ١590-151. :ص ممهلا ظاقيإ (0)



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 هب ساقي ال بنذ كدوجو .هاوس هعم دهشتو هدهشت نأ لاحم ذإ « كبر دوهش نم

 ( بنذ 010(

 ةفصب ةفصتم لاوحألا تراص كلاسلا ىلع ةفلتخملا تادراولا ببسبو

 ءاقب ال لاحلاو «تباث راق ملعلا » :ِهَّللا ءطع نبا لاق «تابثلا مدعو لوحتلا

 :اولاق كلذل ءاهل

 الز دقف لاح املكو الاح تيمس ام لحت مل ول

 ."”«الاط اذإ صقنلا يف ذخأي ىهتنا ام اذإ لظلا ىلإ رظنا

 :لاوحألا باحصأ ماسقأ -

 : نيمسق ىلإ لاوحألا باحصأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمسق

 رهق تحت لاحلا راصو «لاحلا كلمف لاحلاب ققحت نم :لوألا مسقلا

 رهظت ال مسقلا اذه باحصأف «هللا ةفرعمب بلقلا عاستا دنع كلذو «هفيرصت

 لمكألا مه مهنأ عم مهرمأ لهج كلذلو «نطابلا مهلامكل لاوحألا راثآ مهيلع

 .هل ريسملا وه لاحلا راصو ؛لاحلا هكلمف هقيقحت لق نم :يناثلا مسقلا

 «لاوحألا راثآ مهيلع اودبت مسقلا اذه باحصأف «هتفرعم قيض دنع كلذو

 : سانلا نيب مهرمأ رهتشيو

 لاحلا يف وه دبعو «لاحلاب لاحلا يف وه دبع» : يسرملا سابعلا وبأ لاق
 لاحلا يف وه يذلاو «لاحلا دبع وه لاحلاب لاحلا يف وه يذلاف «لوحملاب

 اذإ اهيلع فسأتي نأ لاحلاب لاحلا يف وه نم ةرامأو «لوحملا دبع لوحملاب

 اذإ اهب حرفي ال لوحملاب لاحلا يف وه يذلاو ءاهدجو اذإ اهب حرفيو ءاهدقف

  4١:ص ممهلا ظاقيإ ١155.

 )  )5:ص نئنملا فئاطل ١؟1.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 :لاقف ةمالك هللا ءاطع نبا حرشو «''" اهدقف اذإ اهيلع نزحي الو ءاهدجو

 ريصيف ءهكلمت ملو ءايشألا كلم هللاب ققحت نم نأ :اذه خيشلا مالك ىنعمو

 ءهللاب ملعلا يف هخوسرل لجرلل كلذ نوكي امنإو «هفيرصت رهق تحت لاحلا

 مهلعجو «مهلاوحأ هَّللا مهكلم رباكألاو ...نزوي هبو لاحلا ىلع مكاح ملعلاو

 ودبي امنإو «تادراولا هيف تقرغ هللا ةفرعمب بلقلا عستا اذإو ...اهيلع نيمكاح

 دراولا درو اذإف «ةفرعملا عسو هل فراعلاو ءاهعسو نع قاض نم ىلع لاحلا رثأ

 تلهج اذهلو .ءباحس رطمب ضاف اًرحب تيأر لهو «هتف رعم عسو يف قرغ هيلع

 بهاوملا راثآ روهظل لاوحألا لهأ رهتشاو «تاماقملا بابرأ رباكألا لاوحأ

 لاحلا بحاص ناك اميرف ءاهعسو نع مهقيضلو اهمتك نع مهفعضل «مهيلع

 ءامسلا نيب ام لثم هنيبو هئيبو «ماقملا بحاص نم قلخلا لابقإب ىظحأ

 اذه يف برغتسا ةينابرلا فراعملاو ةيهلالا مولعلا يف نكمت املكو «ضرألاو

 ."« هفصيف هب طيحي نم دقفيو «هفرعي نم لقيف «ملاعلا
 ننمل مهدوهش دنع لاوحألا باحصأل رخآ ميسقت هللا ءاطع نبا ركذيو

 : مهيدل لاوحألا فالتخا ىلع ءانب معنلاو ننملا كلتل مهركش فالتخاو هّللا
 .قحلا نم اهدهشي ملو «قلخلا نم ةنملا دهش «لفاغ يماع :لوألا مسقلا

 1 .كرشم اذهف

 .ءانفلاو «ةبيغلا لاوحأ هيلع تبلغ ,ءيفوصلا قيرطلل كلاس : يناثلا مسقلا

 نعو هسفن نع هتبيغل «ىلاعت هللا نم الإ ةنملا دهشي ملف ؛عمجلاو ءركسلاو

 .قلخلا

 دعب ءاقبلابو «ةبيغلا دعب روضحلاب ققحت «لصاو يفوص :ثلاثلا مسقلا

 دحأ لك نم ةنملا دهشف «عمجلا دعب قرفلابو ءركسلا دعب وحصلابو «ءانفلا

 )١(  :ص نئملا فئاطل ١؟١.

 )  )0:ص نئنملا فئاطل 777-979١.



 ."'"ةدحاو نيع لكلا نأب هداقتعال

 :لاوحألاو حطشلا - 4

 تاحطش نم لاوحألا باحصأ ىلع رهظي ام نإف ةقباسلا ةلأسملا ىلع ءانبو

 هتبلغ نمم يه حراوجلاب وأ ناسللاب «ةيقلخو «ةيعرشو «ةيدقع تافلاخمو

 ءاهبحاصل ميلستلا مهدنع بجوت اهتاذ دح يف هذهو ءاهبلغي ملو لاوحألا

 :اهدعب نوكسلا مهدنع اهنم لمكألا نكل «هتيالو داقتعاو

 «نيكمتلا لبق حراوجلا ىلع هراثآ رهظيو » :لاوحألا نع ةبيجع نبا لاق

 .مث الوأ نكاسلا كرحت اهنأل «ةبحملا رثأ وهو «مايهو ريسو ءصقرو حطش نم

 اهرخآو ءنونف اهطسوو «نونج اهلوأ :اهيف ليق اذلو «نئمطتو نكست
 .2"”( نوكس

 حطشلل ةنمضتملا هلاوحأ يفخي نأ لاحلا بحاصل ةيلذاشلا ةقيرطلا لضفتو

 ءاطع نبا لوقي اذه يفو «ةيفوصلا ريغ نم اهب نمؤي ال نم دنع تافلاخملاو

 ."7« مهئانفل اًقيقحت لاوحألا متك ...ىلع مهتيادب يف مهرمأ ىنبمف » :هّللا

 ] :لاوحألا بابسأ -
 ريغ نم كلاسلا هّللا اهبهي ةحنم وه لب «ببس هل سيل لاحلا نأ لصألا

 الو ببست الو «بالتجا الو لمعت ريغ نم » :ةبيجع نبا لاق امك باستكا

 دقو » :لاقف لاوقألا صضعب يف اهب ببستي لق هنأ ركذ هنكل ك2( باستكا

 دقو «عامسلا لامعتساو ءركذلا قلح روضحك «لمعت عونب لاحلا بستكي

 .5606-5017 :ص يبونرشلل مكحلا حرش :رظنا (1)

 ظ .44 :ص فوشتلا جارعم (0)

 )*(  :ص ننملا فئاطل 45.

 .5" :ص فوشتلا جارعم (4)



 « دقنو ضرع م ةيلذاشلا

 فرفو ءروتفو ةدورب اهيرتعي نيح سفنلا دئاوع قرخب هباستكا بلطي

 ا!( لسكو

 :لاوحألا ىلع ةلثمأ :اًدباث

 :سنألا ١-

 : سنألا فيرعت

 بلغ اذإ هنإ ىتح «لامجلا ةعلاطمب هحرف بلقلا راشبتسا :هانعم سنألا)

 هميعن مظع لاوزلا رطخ نم هيلإ قرطتي امو هنع باغ ام ةظحالم نع درجتو
 7( هتذلو

 لبقي نيح كلذو «كلاسلا ىلع هّنلا اهدروي يتلا لاوحألا نم هللاب سنألاو

 هللا ءاطع نبا راشأ اذه ىلإو «هيلإ اهب برقتي يتلا تاعاطلا عاونأب هللا ىلع

 هدروم وه امو «هتعاط يف مهبولق ىلع هحتاف وه ام ٌءازج نيلماعلا ىفك » : هلوقب

 ."' «هتسناؤم دوجو نم مهيلع
 :ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع سنألا ةناكم

 ةيلاتلا لئاسملا يف سنألا لاحب مهمامتها ىدم نايب نكميو

 :سنألا ةلزنم ١-

 يف اًنايبأ (ةيهلإلا تاحوتفلا) هباتك يف لقنو سنألا ةبيجع نبا حدتما

 : لاقف اهحدم

 لاتخم لاحلا يف هزوحي الو لاطب هيوحي ال هّللاب سنألا
 "لامع هلل ةوفص مهلكو بجنن مهلك لاجر نوسنآلاو

 .47 :ص فوشتلا جارعم 22

 1١ / ؟ : ءايحألاا 223

 .45 : ص ةيهلإلا تاحوتفلا (1)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 سانلاب ةدوعلا وه فوصتلا رشن نم دوصقملا نأ ىسيع رداقلا دبع معزو

 اوديعي نأ نيصلخملا مالسإلا ةاعد ةمهم تناك اذإو » :لاقف هّللاب سنألا ىلإ

 لك يف ةيفوصلا دصق امف «بولقلا قيلاغم هل اوحتفي نأو «هحور نيدلا اذهل
 ميعنو «ىلاعت هّللاب سنألا لالظ ىلإ نيملسملاب ةدوعلا الإ نامزو رصع

 ."'”( هيلإ مالسإلا ةيناحور عاجرإب «هبرق ةداعسو «هتاجانم

 :سنألا ةقيقح -؟

 طاقسإ ةيرظن اهيلع تقبطو الإ اهدئاقع نم ةديقع ةيلذاشلا ةقيرطلا كرتت مل

 نوكي ال سنألاف ءاضيأ لاوحألا كلذ نمو «ربجلاب ةيضاقلا رايتخالاو ريبدتلا

 يف يقيقح لخدم كلاسلا ةدارال سيلو «ةيهلإلا ةيانعلا ضحمب الإ مهدنع

 سنألاو ةبحملاو ةفرعملا نأ هتاجانم يف هّللا ءاطع نبا نيبي اذه يفو «هب هققحت

 بولق يف راونألا تقرشأ يذلا تنأ» :لوقيف هَّللا لضف ضحمب الإ تسيل

 كبابحأ بولق نم رايغألا تلزأ يذلا تنأو «كودحوو كوفرع ىتح كتايلوأ

 مهتشحوأ ثيح مهل سنؤملا تنأ «كريغ ىلإ اوئجلي ملو كاوس اوبحي مل ىتح
 .0« ملاوعلا

 نم اي» : هللا ءاطع نبا لاق لل ةبحملا ماقمب اًنرتقم الإ نوكي ال سنالاو

 صاوخلا يلع ىريو 27( نيقلمتم هيدي نيب اوماقف هتسناؤم ةوالح هءابحأ قاذأ

 نكمي الف ىلاعت هّللا امأ «مهلاوحأ نم لاحب سنأ يه امنإ ِهّللاب سنألا ةقيقح نإ

 لاحب نوسنأي امنإو «اًدبأ ىلاعت قحلا تاذب دحأ سنأ ام » :لاق امك هب سنألا

 نيب ةسناجم الو «لكاشملاو سناجملاب الإ نوكي ال سنألا نإف ...مهلاوحأ نم

 نوسنأي امنإو «هب اوسنأي ىتح قحلل ةتباثلا هوجولا نم هجوب قلخلاو قحلا تاذ

 ١17. :ص فوصتلا نع قئاقح )1١(
 18١. :ص مكحلا ىلع يبونرشلا حرش رخآب ةيئاطعلا ةاجانملا (؟)

 58١. : ص مكحلا ىلع يبونرشلا حرش رخآب ةيئاطعلا ةاجانملا 6«*)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ."'76 هتفرعم ىلع ىلاعت قحلا اهبصن يتلا لاثمألاب

 : سنألا بابسأ -97

 : كلذ نمف ءهّللاب سنألل ةبلاج اًبابسأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تعضو

 :ةولخلاو ةلزعلا يف قلخلا نع عاطقنالا :لوألا ببسلا

 :ىلاعت هب سنألا باب كل حتفل قلخلا نع تعطقنا ول ١ : هللا ءاطع نبا لاق

 نإف ءهب اوسنأو هللا نم اوعمسف «ةلزعلاو ةولخلاب مهسفنأ اورهق ءايلوألا نآل

 سنألا وهو اوضفر ام ضفراف رادكألا نم كبلق ةآرم جرختست نأ تدرأ

 ام ناعرس نكلو » :لاق ةولخلا رامث ىسيع رداقلا دبع ركذ املو «*'” قلخلاب

 ."«هللاب سنألا ةوالح قوذت مث ءعضختو ٌنِعَذَن

 ناك سنألا بلطل قلخلا نم ةشحولاو ةلزعلا بلط نأ ىيلازغلا نيبو

 نع ةفلاسلا للملا يف نوينابهرلا درفنا» :لاقف ةقباسلا ممألا يف اًدوجوم

 سنألا بلطل قلخلا نع شحوتلا اورثآو «لابجلا للق ىلإ اوزاحناو «قلخلا
 مهسفنأ اومزلأو ءةرضاحلا تاذللا ني هلل اوكرتف .لجو زع هّللاب

 .""( ةرخآلا يف اًعمط .ةقاشلا تادهاجملاب

 : قلخلا نم ةشحولا : يناثلا ببسلا

 ؛قلخلا نم رارفلا ىلع مهتيادب يف مهرمأ ىنبم » :هَّللا ءاطع نبا لاق

 هنأ ملعاف هقلخ نم كشحوأ ىتم » :اًضيأ لاقو «'””2 قحلا كلملاب دارفنالاو

 هللا ةنس هذه ١ : هيلع اًًقلعم ةبيجع نبا لاق « ")0 هب سنألا باب كل حتفي نأ ديري

 )١( :ص رردلاو رهاوجلا ١١9.

 .4" :ص سورعلا جات (؟)
 75١6. :ص فوصتلا نع قئاقح (9)

 .١/594:نيدلا مولع ءايحإ (5)

 .48 :ص ننملا فئاطل (05)

 ١155. :ص يبونرشلل مكحلا حرش (؟(5)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نم هشحوأ هتفرعمب هفحتيو هركذب هدبع سنؤي نأ دارأ اذإ .هقلخ يف ىلاعت
 هئايفصأو هئايلوأ يف هَّللا ةنس هذهف ...هركذ همهلأو «هتمدخب هلغشو .هقلخ

 مهيلإ قحلا مهدري مث «سنألا مهنم مهل لصحي ىتح «سانلا نم الوأ نورفي
 ."'”(دابعلا مهب عفتنيف «داشرإلاو ةلالدلا ماقمل مهفنأ ىلع اًمغر

 :ركذلا : ثلاثلا ببسلا

 مسالا مستريف ؟ هبلق ءاديوس ىلإ ركذلا ذفني ١ :ىسيع رداقلا دبع لاق

 للاب سنألا ةوالحب رعشيو ءرايغألا لوزتو «ةلفغلا هنع لحترتو «هيف درفملا
 ."'70 ىلاعت

 : سنألا ماسقأ - 4

 يف نونودي ام رثكأف «مهتاميسقت دنعالإ مهلاوحأو مهتاماقم ةقيقح نييبتت ال

 ةصاخب صاخلا مسقلا وهف مهبهذم ةقيقح امأو ءرهاظلا ناسلب وه امنإ مهبتك

 ةسناؤملا » : ةبيجع نبا لوقي اذه يفو ءدوجولا ةدحوب سنألا وهو «ةصاخلا

 ءانفلا لهأل : وهو ركذ ةسناؤم : ماسقأ ةثالث ىلع لمعلا دعب لماعلا اهدجي يتلا

 دوهش ةسناؤمو... تافصلا يف ءانفلا لهأل :وهو برق ةسناؤمو «لاعفألا يف

 ."”6تاذلا يف ءانفلا لهأل :وهو

 :لاعفألاو لاوقألا يف طاسبنالاو هّللاب سنألا -ه

 الو «هلاعفأو هلاوقأ يف طسبني نأ هلف هَّللاب سنألا لاحل لصو نم نأ اومعز

 : هبر نيبو هنيب بدألا طقسيف «هبر نم هبرقل لعفلاو ةرابعلا يف مشتحي

 طاسبنالا ىنعم نايب) :ناونعب الصف ءايحإلا هباتك ىف ىلازغلا دقع دقو

 بلغو ماد اذإ سنألا نأ ملعا » :هيف لاق (سنألا ةبلغ هرمثت يذلا لالدالاو

 1١8. :ص فوصتلا نع قئاقح (؟)

 .1950 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)



 « دقنو ضرع » ةئدلذاشلا

 نوكي دقو «ىلاعت هللا عم ةاجانملاو لاعفألاو لاوقألا يف طاسبنالا نم اًعون

 ماقم يف ميقأ نمم لمتحم هنكلو ةبيهلا ةلقو ةأرجلا نم هيف امل ةروصلا ركنم

 00 .هلا
 ' رس

 بزح يف يلذاشلا دوق يف اجب ام ةيلفاشلا ةقيرطلا دنع كلذ ةلثمأ نمو

 انيرمأ دقو فيك : يلعلا ميحرلا تنأو كيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحت نأ مركلا نم لب
 276 انم كلذب ىلوأ تنأف ءانيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحن نأ

 :طسمنلاو ضيقلا - ١

 : امهقيرعت

 ضبقلا يفو «كلاسلا ىلع نادرت ناتبقاعتم ناتيسفن ناتلاح طسبلاو ضبقلا

 حرفلاب رعشتف طسبلا يف امأ ءملألاو نزحلاو قلقلاب كلاسلا سفن رعشت

 "”اضرلاو ةنينأمطلاو

 برق ببسب امإ «حاورألا وأ بولقلا يرتعي حرف : طسبلا :  ةبيجع نبا لاق
 ءهلامك فاصوأ نع باجحلا فشكب وأ «هلامج دوهش وأ «بيبحلا دوهش

 لزح : ضبقلا » : ضبقلا فيرعت ىف لاقو 10( ببس ريغب وأ .هتاذ ىلجتو

 وأ .«بولطم لوصح مدع وأ « بوعغرم تاوف ببسب امإ «بلقلا يرتعي قيضو

00) : 

 ) 4)1١:نيدلا مولع ءايحإ 7/5 591١.

 .(ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ركذلا) لصف يف هنالطب نايب قبس دقو 28١ :ص رارسألاةرد (9)

 .550 :ص هفوصتو يردنكسلا هَّللا ءاطع نبا :رظنا ()
 .11 :ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعمو ؛55 : ص فوشتلا جارعم رظناو 2١77 :ص ممهلا ظاقيإ (14)

 تاحالطصا مجعم :رظناو «550 :ص فوشتلا جارعم رظناو 2١75 :ص ممهلا ظاقيإ (5)

 ١١١ :ص ةيفوصلا



 ةيئاسنإلا سفن ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثل بالا
 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع طسبلاو ضبقلا ةناكم

 : ةيلاتلا لئاسملا يف طسبلاو ضبقلا لاحب مهمامتها ىدم نايب نكميو

 ١ - طسبلاو ضيقلا ةلزئم :

 يف مالكلا اوفوتسا دق ةيلذاشلا نأ ىلإ مكحلل هحرش يف يزفنلا دابع نبا هبن

 شضبقلا يف مهل دجوت ال نيذلا ةيفوصلا نم مهريغ فالخ ىلع طسبلاو ضبقلا

 ضبقلا لاح ةمزالم ىلع ةيلذاشلا خويش هبنو «'''ةليلق تاراشإ الإ طسبلاو
 .ملظملا ليللاب ضبقلا يلذاشلا هبش ىتح «هراهنو هليل يف كلاسلل طسبلاو

 بقاعتك انيلع نابقاعتي ءامهنم ولخي املق » :هلوق يف «قرشملا راهنلاب طسبلاو
 ام ضبقلا ليل يف كدافأ امبر » : هللا ءاطع نبا لاق كلذكو «""'« راهنلاو ليللا

 ."”« طسبلا راهن قارشإ يف هدفتست مل
 :طسبلاو ضبقلا ةرمث - ١

 نع هللا يف ءانفلاو ءباجحلا نع فشكلل ببس طسبلاو ضبقلا نأ اومعز

 «بابلا كل حتفي » :طسبلاو ضبقلا نيب نأ دعب ةبيجع نبا لاق ءدوجوم لك
 بيغتف «تافصلا دوهشو «تاذلا لامك يف هزنتتف .باجحلا هنيبو كنيب عفريو

 .هلامج نع كبجحي هلالج الف «لاعتملا ريبكلا دوهشب لامجلاو لالجلا رثأ نع

 كسبحت هتافص الو «هتافص نع كسبحت هتاذ الو «هلالج نع كبجحي هلامج الو

 .هتافص يف هتاذ دهشتو «هلامج يف هلالجو «هلالج يف هلامج دهشت «هتاذ نع

 ال هتاذ ىف هتافصو

 .١/87:مكحلا ىلع يدنرلا حرش (")

 ٠١١. :ص رارسألاةرد (؟)

 ١785. :ص يبونرشلل مكحلا حرش (9)

 ١5. :ص ممهلا ظاقيإ ()



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 : امهنيب ليضفتلاو ضبقلاو طسبلا يف سانلا فانصأ -*
 راهنلاو ليللا بقاعت كلاسلا ىلع نابقاعتي امهو » :ةبيجع نبا لاق

 ءاوطسبنا ءاجرلا مهيلع بلغ اذإو ءاوضبقنا فوخلا مهيلع بلغ اذإ :ماوعلاف

 فصوب مهل ىلجت اذإو ءاوطسبنا لامجلا فصوب مهل ىلجت اذإ :صاوخلاو
 الف «لامجلاو لالجلا مهدنع ىوتسا :صاوخلا صاوخو ءاوضبقنا لالجلا

 نع هاوس ءيشل ال هّللو هّللاب مهنأل «لاوحألا تادراو مهريغت

 ضبقلا ليضفت ىلإ هللا ءاطع نبا بهذف : امهنيب ليضفتلا يف فلتخا دقو
 اذهو «حرفلا دوجوب سفنلا ظح طسبلا يف نأ كلذ بيسو .طسبلا لاح ىلع

 ذخأت طسبلا » : هللا ءاطع نبا لاق .هيف سفنلل ظح ال ذإ ضبقلا لاح يف مودعم

 ناك املو 2": هيف سفنلل ظح ال ضبقلاو «حرفلا دوجوب اهظح هنم سفنلا

 لاح امأ ءطسبلا ماقم نم مهدنع نيفراعلا فوخ دتشا سفنلل ظح هيف طسبلا

 اوطسب اذإ نوفراعلا » :ِهَّللا ءاطع نبا لاق «ةمالسلا ىلإ برقأ وهف ضبقلا
 7« ليلق الإ طسبلا يف بدألا دودح ىلع فقي الو ءاوضبق اذإ مهنم فوخأ

 ءاطع نبا لاق «هيلع ضبقلا لاح اولضف طسبلا لاح يف ظحلا اذه دوجو ببسبو

 : ...مهتجل ةرثكو مهرذح ديزمل بجوم وهف «لاجرلا مادقأ ةلزم طسبلا » : هللا

  ءهَّللا ةضبق رسأ يف وه ذإ «دبعلا نطو هنأل «ةمالسلا دوجو ىلإ برقأ ضبقلاو
 .( 7( رادلا اذهب قئاللا وه ضبقلاو ...هب ةطيحم قحلا ةطاحإو

 الف «طسبلاو ضبقلا نيب عمجلا يف وه لامكلا نأ ىلإ ةبيجع نبا بهذو

  اهيأ كب هفطل نمف » :ةبيجع نبا لاق ءاذه يف ىدامتي الو اذه يف ىدامتي

 )١( :ص ممهلا ظاقيإ 177-1١17

 ) )0:ص يبونرشلل مكحلا حرش ١75.

 ) )60:ص يبونرشلل مكحلا حرش ١76.

 )( :ص نئنملا فئاطل 7١7.



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 «ضبقلا كذخأ اذإف «رارسألا ةرضح ىلإ كعفدو «رايغألا نم كجرخأ كلاسلا

 ىلإ كجرخأ «هرمأب تسنأو «هرهق تحت تنكسو .«فوخلا كنم نكمتو

 ءهب تحرفو « طسبلا كسبح اذإف .كمسج بوذيو «كبلق قرتحي الئل .طسبلا

 ىلإ رجتو «بدألا ءيستف ءطسبلا عم ككرتي الثل كضبق «هلامجب تسنأو
 دوهش نيب كريسي اذكه «ليلقلا الإ طسبلا يف بدألا عم فقي ال ذإ «بطعلا

 رثأ تدهش اذإو «تضبقنا لالجلا فصو رثأ تدهش اذإف «هلامجو هلالج

 (00'٠. تطسبنا لامجلا فصو

 : طسبلاو ضبقلا بادآ - 5

 يف يلذاشلا لصف دقو «اهب الإ لمكت الو حصت ال بادآ طسبلاو ضبقلل

 امإ :يلذاشلا دنع ضبقلاف :امهنم مسق لك بادآ ركذو «طسبلاو ضبقلا بابسأ

 بابسأ ةثالث نم ولخي ال وهف هببس فرع نإف «هببس فرعي ال وأ هببس فرعي نأ

 يف كيذؤي ملاظ وأ ءكل تصقن وأ كنع تبهذ ايند وأ «هتثدحأ بنذ» :يه

 يف ةيدوبعلاو بدألا يلذاشلا نيب مث «"'"« نيد ريغل كبسني وأ كضرع وأ كسفن

 بدآلاف صقن وأ ايند باهذ ناك نإو «ةبوتلا بدألاف اًينذ ناك نإف ءمسقلا اذه

 ناك نإو «لامتحالاو ربصلا بدآلاف كيذؤي املاظ ناك نإو ءاضرلاو ميلستلا

 ." تاكرحلاو «تادارإلاو «لاوقألا يف نوكسلا بدألاف ببس ريغب ضبقلا

 تابسألاف .ملعي ال وأ ببس هل ملعي نأ امإف : يلذاشلا دنع طسبلا امأو

 : ةثاللث

 ,ةفرعملاو ملعلاك «عاطملا نم لاون وأ «ةعاطلاب ةدايز :لوألا ببسلا

 ببسلاو «ةلص وأ ةبه وأ ةمارك وأ بسكب ايند نم ةدايز : يناثلا ببسلاو

 ) )1١:ص ممهلا ظاقيإ ”١9.

  620ص رارسألا ةرد : ١٠٠١١ .

 :ص رارسألا ةرد :رظنا 6و9 ١٠١١.



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 .كنم ءاعدلا بلطو .كيلع مهلابقإو . سانلا نم ءانثلاو حدملاب : ثلاثلا

 ةيدوبعلا ةيؤر :وهو ماسقألا هذه يف بدألا يلذاشلا نيب مث «''"6 كدي ليبقتو

 ."”هعنلا هذه ركشو «بلسلا نم فوخلا ةمزالمو «كيلع هَّللا نم ةنملاو

 ضبقلا نأ ملعا » :هلوق ىف ةبيجع نبا طسبلاو ضبقلا بادآ ركذ نممو

 ةسايس ىلإ وأ «بابلا ىلإ درط بدآلا امهيف ءاسأ اذإف «بادآ امهل طسبلاو

 ,ةنينأمطلا :ضبقلا بادآ نمف » :هلوقب ضبقلا بادآ نيب مث 2" 56 باودلا

 ,'*”(راهقلا دحاولا ىلإ عوجرلاو ءرادقألا يراجم تحت نوكسلاو «راقولاو

 «نايغطلا نع حراوجلا فك طسبلا بادآ نمو» :طسبلا بادآ يف لاقو

 ماجلب هسفن مجليلف طسبلاب ديرملا سحأ اذإف ...ناسللا ةحراج اًصوصخو

 ."”" هتيب مزتليلو «هتولخ لخديلو ءراقولاو ةنيكسلا ةيلحب لحتيلو ءتمصلا
 : طسبلاب اهتلصو تاحطشلا -ه

 ضعب نأ هنع أشنيو «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةحودمملا لاوحألا نم طسبلا

 لصو هنأل «ةيلعفلاو ةيلوقلا تافلاخملا يف عقي ىتح طسبلا يف ىدامتي هباحصأ
(50) . 5 . 07/2( . 

 جرخي نم مهنمو ؛ يكبيو « كحضيو « صق ري نم مهنمف ؛ '”ركسلا لاح ىلإ

 :لوقيو هللا انأ : لوقي مهضعبو 40 صم صم صم : هذيم التل لوقيو هناسل

 لماك يلو مهدنع تاحطشلا بحاصف كلذ عمو '”يناش مظعأ ام يناحبس

 .١٠؟ :ص رارسألاّةرد )١(

 ”١٠١7. :ص رارسألا ةرد :رظنا (؟)

 ١77. : ص ممهلا ظاقيإ (9)

 , ١/7 : ص ممهلا ظاقيإ 62

 5١٠١. 219454:ص ةيدهلا روشب ؛رظنا (5)

 5١١. :!ص ةيدهلا روشب :رظنا (0)

 .١؟5 :ص ةيدهلا روشب :رظنا (8)

 ١1٠. :ص ةرهازلا بكاوكلا :رظنا (9)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .' "هيلع مول ال «ناميإلا )010 .

 :ءاقدلاو ءانقلا

 : ءاقبلاو ءانفلا فيرعت

 ىلع ةلاد يهو «ةبراقتم فيراعتب ءاقبلاو ءانفلا ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش فرع
 نيتباث قلخلاف ءاقبلا لاح يف امأو .هبر يف هئانفل :ينافلا نيع يف فلخلا بايغ

 :هدحو هللا وه مهيف هاري ام ةقيقح نأ الإ يقابلا نيع يف

 ءيشب سحب الف «هسفن نع ناسنالا ىنفي نأ وه : ءانفلا » : هَّللا ءاطع نبا لاق

 لب «هيف ةنطابلا ضراوعلا الو «هنع ةجراخلا ءايشألا الو .هحراوج رهاوظ نم

 هيلإ اًبهاذ مث ءالوأ هبر ىلإ اًيهاذ كلذ عيمج هنع بيغيو «كلذ عيمج نع بيغي
 «لالحمضاو وحم :ءانفلا ةقيقح » : يلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو د ىرخأ

 «ةمظعلا كل اودبت نأ : وه ءانفلا » : ةبيجع نبا لاقو « "06 لاوزو كنع باهذو

 .ءيش هلثمك سيل يذلا دحاولا ىوس ءيش لك نع كبيغتو «ءيش لك كيسنتف

 .57( قلخ الب قح دوهش :وه لوقت وأ .ءيش هعم سيلو

 ءاقبلا ١ :يلذاشلا بهاوملا وبأ لاق «'"””قحب قلخ دوهش وهف ءاقبلا امأو

 : ةبيجع نبا لاقو "6 دوهشلا عم بدألا طاسب ىلع دوهشلا ةقيقح كلمي ماقم

 ىوس ءيش لك نع كبيغتو ءيش لك كيسنتف ةمظعلا كل اودبت نأ وه ءانفلا »

 امك «قلخ الب قح دوهش وه لوقت وأ «ءيش هعم سيلو ءيش هلثمك يذلا دحاولا

 ) )1١:ص ةيدهلا روشب :رظنا 7”87. ١15١.

 .5 :ص حالفلا حاتفم (56)

 6١0. :ص قارشاإلا مكح نيناوق 0(()

 .هيف لصف دقف 2750 : ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم :رظناو 2519 :ص ممهلا ظاقيإ (8)

 .هيف لصف دقف 25717: ص ةيفوصلا تاحالطصا مجعم :رظناو .554 : ص ممهلا ظاقيإ (0)

 .67 :ص قارشإلا مكح نيناوق ()



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ."'"( قحب قلخ دوهش وه ءاقبلا نأ
 : ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ءاقبلاو ءانفلا ةناكم

 : ةيلاتلا لئاسملا يف ءاقبلاو ءانفلا لاحب مهمامتها ىدم نايب نكميو

 ١ - ءاقبلاو ءانفلا ةقيقح :

 دوهشلاو ريبعتلا ةجرد نأ الإ ء.دوجولا ةدحوب لوقلا وه ءاقبلاو ءانفلا ةقيقح

 ينافلا بيغي :ءانفلا لاحف «ءاقبلا لاح ىلإ ءانفلا لاح نم فلتخت ةقيقحلا هذهل
 «ءيش هنع بيغي الف ءاقبلا لاح يف امأ فدحو هّللا الإ ىري الو «ءيش لك نع

 نع ربع امدنع يلذاشلا ةقيقحلا هذه نيب دقو :هدحو هَّللا وه ءيش لك ىري هنأل

 ىتح ءيش لكل هنارجه :يهو «نيكلاسلا قيرط يه ىلوأ قيرط اهنأب ءانفلا
 اهنأب هنع ربعف ءاقبلا امأو «ءيش لك نم برقأ هاريف «ءيش لك ىف هل هللا ىلجتي

 : يلذاشلا لاق «ءيش لك نيع هاري ىتح ءيش لكل هلابقإ يهو « ىربك قيرط

 نأب «ءيش لك يف هللا هعاطأ ءيش لكل هنارجهب ءيش لك يف هللا عاطأ نم ١

 «ىلوأ قيرط هذه .«ءيش لك نم هيلإ برقأ يناري ىتح «ءيش لك يف هل ىلجت

 لك ىلع هلابقإب ءيش لك يف ينعاطأ نم : ىربك قيرطو «نيكلاسلا قيرط يهو
 لك يف هل ىلجتأ نأب «ءيش لك يف هتعطأ «ءيش لك يف هالوم ةدارإ نسحل ءيش

5 . . 1 000 
 . ا ءيش لك نيع ىناك يناري ىتح ءءيش

 نع ىنفي يلو :نايلو امهنأ ملعا » :قباسلا صنلل اًديؤم هللا ءاطع نبا لاقو

 لك يف هللا دهشيف ءيش لك يف ىقبي يلوو ءائيش هللا عم دهشي الف ءيش لك
 د عا
 ٠ نئسا

00 

 ١48 : ص ممهلا ظاقيإ 201(

 86 : ص ننملا فئاطل )30

 مك : ص ننملا فئاطل ةرف



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 :امهنيب ةلضافملاو ءاقبلاو ءانغلا نيب ةلصلا 1

 لاح يف نوكت كلاسلا ةيادبف «ءاقبلل اّباب ءانفلا ةيلذاشلا ةقيرطلا ربتعت

 هب كاقبأ كنع كانفأ اذإف » : ِهّللا ءاطع نبا لاق «ءاقبلا لاح يف هتاهنو ءىانفلا

 ناك نمو «هّواقب قدص هؤانف قدص نمف . هيلإ لخدي هنمو «ءاقبلا زيلهد ءانفلاف

 ."06هؤاقب هّللاب ناك هؤانف هللا ىوس امع

 لمكأ مهدنع ءاقبلا لاح نأ الإ دوجولا ةدحو ىلع لدي نيلاحلا الك نأ عمو

 هنأ الإ ءهّللا الإ دوجوم ال هنأ ةقيقح ىلإ لوصولا ينعي ءانفلاف «ءانفلا لاح نم

 الإ دوجوم ال هنأ ةقيقح ىلإ لوصولا ينعيف ءاقبلا امأ ؛ مهنع باغو قلخلا رجه

 يف نأشلا وه امك يجراخلا ملاعلابو هسفنب هساسحإ نع بيغي ال هنأ الإ هللا

 هللا نيع يهف ءاهيف قحلا دهشي هنكل اهاريو تانئاكلا دهشي امنإو «ءانفلا لاح

 : هنيع يف

 اذهو» : ءاقبلا ليضفت يف لاق ءاقبلاو ءانفلا ىنعم هللا ءاطع نبا نيب املو

 ايارم تانئاكلاف ءاهيف دهشي يكل الإ ةكلمملا رهظي مل هناحبس هللا نأل ىمتأ

 تانئاكلا تبصن امف «هيف قحلا دوهش نع باغ نوكلا نع باغ نمف «تافصلا

 :اهاري ال نم نيعب اهارت نأ كنم قحلا دارمف ءاهالوم اهيف ىرتل نكلو اهارتل

 ريغ تانئاكلل رظانلاف ...اهتينوك ثيح نم اهارت الو ءاهيف هروهظ ثيح نم اهارت
 دهاشلاو «لهاذ دوهشلا تاوطسب دبع اهنع ينافلاو «لفاغ اهيف قحلل دهاش

 .مهرذع بجوي ءانفلا » :اًضيأ لاقو "00 لماك صصخعم دبع اهيف قحلل

 عم مهرضحي ءاقبلاو «ءيش لك نع مهتبيغ بجوي ءانفلا «مهرصن بجوي ءاقبلاو

 ...مهييحي ءاقبلاو «مهتيمي ءانفلا ,ءعيشب هنع نوعطقني الف ءيش لك يف هللا

 م١ . ص ننملا فئاطل 2230

 ىىلك : ص ننملا فئاطل 030



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 .©"0« هنع هللا موقي ءانفلا بحاصو ههَّللا نع موقي ءاقبلا بحاصو

 : ءاقبلاو ءانفلا لاح ةلزنم -ا"

 امو «ءاقبلاو ءانفلا لاح ىلإ كلاسلا لوصو وه لماكلا صاخلا ديحوتلا

 كلذ نايب ىضم دقو «نيملسملا نم نيبوجحملاو ماوعلل وهف ديحوتلا نم هاوس
 صوصنلا ضعب هذهو «(«ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع دوجولا ةدحو) ثحبم يف هلك

 : يسرملا سابعلا وبأ لاق :ءاقبلاو ءانفلا حدم يف ةيلذاشلا ةقيرطلا نع ةدراولا

 توملا وهو ءربكألا ءانفلا باب نم امإ :نيباب نم الإ هللا ىلع لخدي ال١
 : هللا ءاطع نبا لاقو .2'”« ةفئاطلا هذه هينعن يذلا ءانفلا باب نم امإو «يعيبطلا

 بحاصو ء«هنع ءاقلإلا هل ءاقبلا بحاصو ههَّللا نم يقلتلا هل ءانفلا بحاص»

 تسمط دق ءانفلا بحاصو ءهنع هَّللا بوني ءانفلا بحاصو هَّللا نع بوني ءاقبلا

 ةرضح ىف هبرب قاب ءاقبلا بحاصو .ءهسدق ةرضح تحتفناو «هسح ةرئاد

 ."”(هللا ىلإ عاد ءاقبلا بحاصو ههَّللا ىلإ وعدم ءانفلا بحاصو ءهسدق

 ءاقم وهو ءهّللاب كلملا ماقم وه ءاقبلا ماقم نأ ملعا :  لمجلا يلع لاقو
 ماقم وهو «نارسخلا دعب حبرلاو «ءاقشلا دعب ةحارلا ماقم وهو «ةصاخلا ةصاخ

 ...عامتجالا دعب قيرفتلا ماقم وهو «ةطساو الب هيلإ رظنلاو «ةلع الب هلل ةيدوبعلا

 بحاص «ةيهلإلا ةرضحلا ىف نكمتلا دعب هّللاب ِهَّلل بدألاو «ةردقلا دعب زجعلاو

 لالجلا يف قحلا دوهش ىف عتار «لمعلاو ملعلا يف خسار ماقملا اذه

 .!(لاوحألاو تاماقملا قيقحتل «لامجلاو

 : ءانقلا ببس - ؛

 هروعس رصحو .ةيهلالا تاذلاب رمتسملا هقلعت ةجيتن كلاسلل ءانفلا لصحي

 8٠-6١. :ص ننملا فئاطل )1١(

 .؟9١51 : ص نئنملا فئاطل )00

 . 6 : ص ننملا فئاطل (9)

 .04 :ص قارشإلا مكح نيناوق :رظناو .117 :ص ةيهلإلا تاحوتفلا ()



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ءرسلا ركذ ةجيتن ةولخلا يف كلذ نوكيو ؛ةليوط ةدم هنيعب دحاو هاجتا يف

 ركذو ءرسلا ركذو «بلقلا ركذو «ناسللا ركذ :بتارم ثالث ركذلل نأ كلذو

 يذلا ركذلا وهو «(«ءانفلا) لاح ىلإ هلالخ نم كلاسلا لصي يذلا وه رسلا

 دقف لاحلا هذه ىلإ لصو اذإف ءركذلا نعو اًمامت هسفن نع ركاذلا هيف بيغي

 يفو «ةيولعلا ملاوعلاب لاحلا اذه بحاص فشاكي ذئدنعو «ءانفلا لاحل لصو

 : ءانفلا نم لاح يف ةفرعملا ىلإ ركذلا يدؤي فيك اًئيبم هللا ءاطع نبا لوقي اذه

 ركاذلا تفتلي الف يفخو ركذلا ىحمناو «بلقلا نم روكذملا نكمتسا اذإو)
 .''( ءانفلا وه كلذو «لغاش باجح كلذف «بلقلا ىلإ الو روكذملا ىلإ

 : ءانفلا ماسقأ -

 .هلاعفأب هلاعفأ نع ءانف :ماسقأ ةثالث ىلإ ءانفلا ةيلذاشلا ةقيرطلا تمسق

 «ديحوتلا ماسقأ ماسقألا هذه تنمضتو «هتاذب هتاذ نعو «هفاصوأب هفاصوأ نعو

 سابعلا وبأ لاق :دوجولا ةدحوب لوقلاب يهتنتو ءربجلاب لوقلاب أدبت يهف
 مهتاوذو «هفاصوأب مهفاصوأو «هلاعفأب مهلاعفأ اوحم اًدابع هلل نإ ١ :يسرملا

 نيذلا مهو .هعامس نع ءايلوألا ةماع زجعت ام هرارسأ نم مهلمحو ؛هتاذب

 صنلا ىلع اًًملعم هَّللا ءاطع نبا لاق "02: تافصلا رايتو تاذلا رحب يف اوقرغ

 كفاصوأ نعو «هلاعفأب كلاعفأ نع كينفي نأ : ثالث تاءانف اذإ يهف » : قباسلا

 ."70 هتاذب كتاذ نعو «هفاصوأب

 ءانفو «لاعفألا يف ءانف : ثالث اهعطقي يتلا تاماقملاو » : ةبيجع نبا لاقو

 ءانفو «تاذلا يف ءانفو «مسالا يف ءانف لوقت وأ «تاذلا يف ءانفو «تافصلا يف

 د ءاقبلا ماقم وهو «ءانفلا يف

 .5 :ص حالفلا حاتفم )1١(

 8١٠. :ص نئملا فئاطل ()

 8١. :ص نئملا فئاطل )9( 

 .8؟ :ص ممهلا ظاقيإ (5)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 :تابثإلاو وحملاو ءوحصلاو ركسلا) :ءاقبلاو ءانفلا ىنعمل ةفدارم لاوحأ - 4

 (روضحلاو ةبيغلاو
 يف قمعتلا ىدم يف فلتخت دقو «ضعبلا اهضعب نم ةبيرق يناعملا هذهو

 فخأ اهضعبو «نيفراعلل برقأ نوكتف ةدحولا يف اًممع دشأ اهضعبف «ةدحولا

 عضوم يف اهنع مالكلا قورز عمج دقو ,''"نيكلاسلل برقأ نوكتف كلذ نم
 نع ةبيغلا ىلع لدت ةبيغلاو ركسلاو ءانفلا نأ :اهنيب كرتشملا مساقلا ناكو دحاو

 روضحلاو ءاقبلا امأو «هدحو هَّللا ةيؤرل كلذو ءمهل مهتيؤر مدعو «قلخلا

 ."'”قحلل قلخلا ةيؤر ىلع لدت يهف وحصلاو تابثالاو

 :ركسلاو وحصلا ١-

 مهراعشأو ؛مهتافلؤم يف ةيفوصلا دنع وحصلاو ركسلا حلطصم ركذ عاش

 ريقوتلا ىلع ىلاعت هَّللا ةبحمب كيلعو» :يلذاشلل لوقي شيشم نبا اذهف
 تظقيت وأ تقفأ املك ءوحصلاو ركسلا عم اهسأكب برشلا نمدأو «ةهازنلاو

 : برشلاو  :لاقف برشلا حرش مث «''"« هب كوحصو كركس نوكي ىتح تبرش
 برشلا نوكيو «ركسي ىتح بارشلا اذه نم قورعلاو لاصوألاو بلقلا يقس

 ركسي نم مهنمف ...هردق ىلع لك ىقسيف «بيذهتلاو بيردتلا دعب بيردتلاب

 دعبو «برشلا دعبو «قوذلا دعب كنظ امف ءاّئيش دعب قذي ملو سأكلا دوهشب
 نأ امك «ىتش ريداقم ىلع كلذ دعب وحصلا مث ؛بورشملاب ركسلا دعبو «يرلا
 7( اًضيأ كلذك ركسلا

 :لاقف ءاقبلاو ءانفلا ىنعمب ركسلاو وحصلا ىنعم فدارت: ةبيجع نبا نيبو

 )١( :ص يداهلا رونلا لئاسرو 2« : ص فوصتلا رعاش يروغاشلا :رظنا 57.

 ) )0:ص مكحلا ىلع قورز حرش :رظنا 1١٠".

 ١77. :ص رارسألا ةرد (0)

 .417 : ص ننملا فئاطلو ١55-175., : ص رارسألاةرد (4)



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 وهو «ةقيقحلاب ملعلا دعب نوكي قوذلا :وحصلاو ركسلاو برشلاو قوذلا»

 يف ثودحلا ةيؤر نع بيغيف «لقعلا ىلع ةميدقلا تاذلا راونأ قورب نع ةرابع

 لخدي هبحاصف «ةرات ىفخيو «ةرات عملي لب «كلذ مودي ال هنكل .مدقلا راونأ

 اذهف «هسفن ةيؤرو هسح ىلإ عجر يفخ اذإو «هسح نع باغ عمل اذإف «جرخيو
 نإو «برشلا وهف نيتعاس وأ ةعاس رونلا كلذ هل ماد ناف ءاقوذ مهدنع ىمسي

 .مويقلا يحلا دوهش يف موسرلا ءانف ىلإ هعجرمو ءركسلا وهف مادو لصتا

 دوهش ىلإ عجر ناف «ءانفلا اضيأ ىمسيو ءرثؤملا دوهش يف رثألا نع ةيبغلاو

 ٌىرلاب اضيأ ىمسيو .وحصلا وهف هللا راونأ نم رون اهنأو هّللاب اهمايقو رثألا
 مل هنأ ملع هنأل ءانفلا ءانف اضيأ ىمسيو ءاهئانف دعب هّللاب ءايشألا ءاقبإل ءاقبلابو

 ."0(امهل ةقيقح ال امهو .«لهجلاو مهولا ريغ هينفي ءيش مث نوكي

 :تابثإلاو وحملا -؟

 ةبيغلا وحملا : تابثالاو وحملا » : ةبيجع نبا لاق فاقبلاو ءانفلا ىنعمب وهو

 ." 7( ءاقب اهتابثإ تابثالاو ءءانف تانئاكلا نع

 :روضحلاو ةبيغلا -*

 نم يرجي ام ملع نع بلقلا ةبيغ 7 : يه ةبيغلاف ءءاقبلاو ءانفلا ىنعمب وه

 نع بيغي دقو « طقف هريغ نع بيغي دق مث «قحلا نم هيلع دري امب قلخلا لاوحأ
 دعب دبعلا روضح وهف » :روضحلا امأ « "”«دراولا مظع اذإ اًضيأ هسفن نعو هريغ

 .“ « هيف هماودو «هبلق ىلع قحلا ركذ ءاليتساب كلذو «قلخلا نع هتبيغ
© © 96 
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 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 .ةيلذاشلا دنع لاوحألاو تاماقملا دقن :عبارلا ثحبملا

 :بولقلا لامعأ يف ةنسلا لهأ لوق نايب :الوأ

 بلقلا لاوقأف «بلقلل لامعأو لاوقأ تابثإ ىلإ ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذ

 ءرخآلا مويلاو ءهلسرو «هبتكو «هتكئالمو ءهّللاب ناميإلاك «هتاداقتعا يه

 اًلاوحأ ةيفوصلا ضعب اهيمسي يتلا «هتاكرحت يه هلامعأو «هرشو هريخ ردقلاو

 هبشأ امو «ةناعتسالاو «لكوتلاو «ءاجرلاو .,فوخلاو «بحلاك :''”تاماقمو

 ةيهقفلا لئاسملا ركذو «حراوجلا لامعأ نايبب فلسلا فتكي ملو «''”كلذ

 اهنأ اوأرو «حراوجلا لامعأ ىلع اهولضف يتلا بولقلا لامعأ اوثحب لب ءاهيلع

 لامعأ يف رصق نم اوباعو ءاهل ةححصملاو «حراوجلا لامعأل ساسألا يه

 : كلذ حضوت يتلا لئاسملا ضعب هذهو «بولقلا

 :بولقلا لامعأ لضف ىلع ةلدألا ١-

 نمف .«بولقلا لامعأ ةيمهأ ىلع ةنسلاو نآرقلا نم ةريثك صوصن تلد

 4 4 در ربك عي اميز َكومكَحي يح كروُبِمؤُي ال َكْيَرَو القإ» : ىلاعت هلوق كلذ

 لاقو «[70 :ءاسنلا ةروس] «اًميِلََش أومْلَسنَو َتْيِضَف انس اجرح مهين قى اددذج

 ([178 :ءاسنلا ةروس] #4 نسج َوْهَو هلل ُمَهَجَو مَلَسُأ نمي اّنيِد ٌنَسُْح 1 نموه : ىلاعت

 تانلاو هدئاوو هدلو م هيلإ بح 3 نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال » :ِةِكَي يبنلا لاقو

 .( نيعمجأ

 :بولقلا لامعأ ةيمهأ - ؟

 كلملاك بلقلاف «بلقلا اهلحم ةدارإلاو .ةدارالاب كرحتم لقاعلا

 19٠١. /ا/:ىواتفلا عومجم 000

 ١77. :ص ديحوتلا باتك ىلع ديفملا لوقلا :رظنا 6



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 «سكعلاب سكعلاو «حراوجلا تماقتسا بلقلا ماقتسا اذإف «هدونج ءاضعألاو

 ءاصالخإو «ةدهاجمو «ةيكزت :بلقلل ةباقرلاو ةيانعلا ةدش اًمازل ناكف

 نإو الأ » :ِهلَي يبنلا لاق امك .'''لامعألا رئاس حلصت هحالصب هنأل ءاحالصإو

 هلك دسجلا دسف تدسف اذإو «هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف

 .«بلقلا يهو الأ

 نم ىمظعلا ةياغلا ىلإ لوصولا وه اهلك بولقلا لامعأ نم فدهلا نإ مث

 الإ ىنإلاو َّنْلْل ُتَكَلَح اَموإ# : ىلاعت لاق امك «هدحو هَّللا ةدابع يهو سانلا قلخ

 سفانتو «نورمشملا اهيلإ رمش يتلا ةياغلا يهف «[517:تايراذلا ةروس] #نوُدْبعيِ

 فويسلا تدرجو «بتكلا تلزنأو «لسرلا تلسرأ اهلجألو «نوسفانتملا اهيف

 نمؤم ىلإو «ديعسو يقش ىلإ سانلا قرتفا اهلجألو هللا ليبس يف داهجلل
 الو :ةيميت نبا لاق «ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف مهنم قيرف ناكف «رفاكو
 ."7(هل كيرش ال هدحو هّللا ةدابعب الإ بولقلا حالص لصحي

 :هدحو هّلل بولقلا لامعأ صالخإ بوجو -*

 بجي كلذك «هدحو هلل حراوجلا لامعأ فرصي نأ هيلع بجي دبعلا نأ امك

 يتلا «ةدابعلا ىمسم يف ةلخاد اهنإف ءهدحو هَّلل بولقلا لامعأ فرصي نأ هيلع

 «بحب ال «هريغ بلقلا هلأتي نأ زوجي الف .(هللا الإ هلإ ال نأ) ةداهش ىنعم يه

 لاق ؛هّلل هلك نيدلا نوكي نأ دبال لب «ةبهراالو ةبغر الو .ءاجر الو ءفوخالو

 لمكتسا دقف هَّلل عنمو هلل ىطعأو هلل ضغبأو هَّلل بحأ نم (( 1: ين

 "”(ناميإلا

 ولختف «وه الإ هلإ ال هنأب لسرلا لسرأ هناحبس هّللاو ١ :ةيميت نبا لاق

 .ا/ « نم مالسإلا خيش دنع بولقلا كمعأ :رظنا )١(

 .مق45 7/7 :دواد يبأ ننس حيحص ىف ىئابلأل هححصو 24181: - دواد وبأ هجرخأ هرف



 ام لاؤس نعو «هئاجرب هاوس ام ءاجر نعو «هتبحمب هاوس ام ةبحم نع بولقلا
 هاوس امب ةناعتسالا نعو «هل لمعلاب هاوس امل لمعلا نعو «هلاؤسب هاوس

 ثاغتسيو «هب ناعتسيو «هيلع لكوتي يذلا وهف » :اًضيأ لاقو « "56 هب ةناعتسالاب

 الو «هب الإ ةوق الو لوح ال «هيلإ بولقلا بينتو «دبعيو «ىجريو فاخيو «هب

 ."”( لصألا اذه ققحي هلك نآرقلاو «هيلإ الإ هنم أجلم

 ةبقارمو «قلخلا ةلماعم يف صالخالا هَّلل بلقلا ةيدوبع لامك نمو : تلق

 مهلماعت نأ :قلخلا ةلماعم يف ةداعسلاو » :ةيميت نبا لاق «كلذ يف ىلاعت هللا

 هَّللا يف مهفاخت الو مهيف هفاختو هَّللا يف مهوجرت الو مهيف هللا وجرتف هلل

 ال هَّللا نم افوخ مهملظ نع فكتو «مهتأفاكمل ال هَّللا باوث ءاجر مهيلإ نسحتو
 نا

 :اهمكحو بولقلا لامعأ ماسقأ -4

 الاوحأ ةيفوصلا ضعب اهيمسي يتلا بولقلا لامعأ نإف » :ةيميت نبا لاق

 لك «كلذ ريغ وأ «نيفراعلا تاماقم وأ هللا ىلإ نيرئاسلا لزانم وأ «تاماقمو

 ملو هبحأ ام اهيفو «بجاولا ناميإلا نم وهف هلوسرو للا هضرف امم اهيف ام
 رصتقا نمو ؛هنم نمؤم لكل دبال لوألاف ءبحتسملا ناميإلا نم وهف «هضرفي
 نيبرقملا نم ناك يناثلا لعفو هلعف نمو «نيميلا باحصأ راربألا نم وهف هيلع

 هيلإ بحأ هلوسرو هَّللا نوكي نأ لب «هلوسرو هللا بح لثم كلذو «نيقباسلا

 هلهأ نم هيلإ بحأ هليبس يف داهجلاو هلوسرو هللا نوكي نأ لب ءامهاوس امم
 نود هدحو هّللا ءاجرو «نيقولخملا ةيشخ نود هدحو هللا ةيشخ لثمو «هلامو

 عم هيلإ ةبانإلاو «نيقولخملا نود هدحو هَّللا يلع لكوتلاو «نيقولخملا ءاجر

 .١١/014:ىواتفلا عومجم ()
 878/١. :ميقتسملا طارصلا ءاضتقا (؟)

 7/١ 6١. :ىواتفلا عومجم رق



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 .©0« هلل ةاداعملاو هّلل ةالاوملاو هَّللا يف ضغبلاو هَّللا يف بحلا لثمو ...هتيشخ

 يهو -لاوحألاو تاماقملا ىمست دق يتلا -بولقلا لامعأ » :اضيأ لاقو

 ىلع لكوتلاو «هلوسرو هَّللا ةبحم لثم «نيدلا دعاوقو ؛ناميالا لوصأ نم
 .هنم فوخلاو ءهمكح ىلع ربصلاو ؛هل ركشلاو «هل نيدلا صالخإو ههّللا
 ,قلخلا عيمج ىلع ةبجاو اهعيمج لامعألا هذه ...كلذ عبتي امو ؛هل ءاجرلاو

 امك تاجرد ثالث ىلع اهيف سانلاو «نيدلا ةمئأ قافتاب «لصألا يف نيرومأملا

 :تاجرد ثالث ىلع نادبألا لامعأ يف مه

 كرتب يصاعلا :هسفنل ملاظلاف «تاريخلاب قباسو ءدصتقمو ءهسفنل ملاظ

 كراتلاو تابجاولا يدؤملا :دصتقملاو ءروظحم لعف وأ رومأم

 ."70 تام رحملا

 كرت ينعي ال ماقم ىلإ يقرتلا نأو ءضعبلا اهضعب عم تاماقملا طابترا -5

 :هلبق يذلا ماقملا

 ,بولقلا لامعأ نيب عمجلا بوجو ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم موقي

 جهنم امأ «ةيفوصلا جهنم اهدحو ةبحملاب دبعتلا نأل ءاهدحو يفكت ال ةبحملاف

 لامعأ نم كلذ ريغو «ءاجرلاو فوخلاو ةبحملا ىلع ينبني هنإف مهعابتأو لسرلا

 «بولقلا لامعأ نم هذه لك «ةيشخلاو «ةبهرلاو «ةبغرلاو «لكوتلاك بولقلا

 .ةميظع تادابع يهو

 فروخلاكو ءاضرلا عم لكوتلاك «هقوف يذلا عم ماقم لك » :ميقلا نبا لاق

 هفلخل مدع ولو ءرخآلا ىلإ يقرتلاب مدعني ال ماقملا نإف «بحلا عم ءاجرلاو

 امنإو «ةمومذملا سفنلا تافصو ؛«ةعيبطلا صقن ىلإ عوجر كلذو .هدض

 .1-1 ٠ : ىواتفلا ع قومجم )00



 « دقدو ضرع » ةيلزاشلا

 اذإ يذلا .«نادبألا ريس لزانمك اذه سيلو ءاضرلاو ةبحملا ماقم يف لكوتلا

 لوألا نع اضرعم رخآلا لزنملا لبقتساو ءهرهظ ءارو هفلخ الزنم اهنم عطق

 .2076 هلاحتراب

 :بولقلا لامعأب ناميإلا يف سانلا فانصأ -5

 مسقو ءاهلمهأ مسق :ماسقأ ةثالث ىلإ بولقلا لامعأ هاجت سانلا مسقنا

 : ميقلا نبا لاق : كلذ يف اوطسوت مسقو «حراوجلا لامعأ لمهأو اهب لغتشا

 هبلق ىلع هلف «ةرهاظ ةيدوبعو «ةنطاب ةيدوبع :نيتيدوبع دبعلا ىلع هلل نإ »

 اهرهاظ اهلك لامعألاب دوصقملاو ...ةيدوبع هحراوجو هناسل ىلعو «ةيدوبع

 .هبر يدي نيب ةيدوبعلاب همايقو .هلامكو .بلقلا حالص وه امنإ اهنطابو

 اذإف «هبرو هدوبعم ةرضح يف هدونجو وه همايق كلذ مامت نمو .ههلإو «همويقو

 ةمدخلا كلت ردجأ امف ةيدوبعلاو ةمدخلا نع وه بيغتو هتيعرو هدونج ثعب

 تاكرح ةلزنمب الإ بلقلا لمع نع ةيلاخلا لامعألا لهو ...تقملاو درلاب

 بابرأ ضعب ىأر املو «باقع الو باوث اهيلع بترتي ال نأ اهتياغو «نيثباعلا

 .بلقلا ةيدوبع ىلإ همه فرص نأ ىلإ ءاهنع فرحنا ءالؤه ةقيرط بولقلا
 .«ةمدخلا ةقيقحب بلقلا مايق دوصقملا لاقو «حراوجلا ةيدوبع لطعو

 .لباقت مظعأ ناتلباقتم ناتفئاطلاو «عبت حراوجلاو

 .مهبولق ةيدوبع تدسفف مهحراوج ةيدوبع يلإ مهل تافتلا ال ءالؤه

 .مهحراوج ةيدوبع تدسفف مهبولق ةيدوبع ىلإ مهل تافتلا ال كئلوأو

 ءانطابو ارهاظ ةيدوبعلا ةقيقحب هل اوماق هرمأبو هّللاب نوفراعلا نونمؤملاو

 هدونجو كلملا اوماقأف ءاهل اعبت ءاضعألا اولعجو «ةمدخلا يف مهبولق اومدقو

 )١( ص نيترجهلا قيرط : 87194-98,



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 اهرداصم يف ةعيرشلا لمأت نمو ...ةيدوبعلا ةقيقح وه اذهو «دوبعملا ةمدخ يف

 ءاهنودب عفنت ال اهنأو «بولقلا لامعأب حراوجلا لامعأ طابترا ملع اهدراومو

 نمؤملا زيمي لهو «حراوجلا لامعأ نم دبعلا ىلع ضرفأ بولقلا لامعأ نأو

 ءامهنيب تزيم ىتلا لامعألا نم امهنم دحاو لك بلق يف امب الإ قفانملا نع

 ةيدوبعو «هحراوج لبق هبلق لمعب الإ مالسإلا يف لوخدلا دحأ نكمي لهو

 .تقو لك يف ةبجاو يهف ؛مودأو رثكأو حراوجلا ةيدوبع نم مظعأ بلقلا

 يف حراوجلا بجاو مالسإلاو ءماودلا ىلع بلقلا بجاو ناميالا ناك اذهلو

 ."'"6 حراوجلا مالسإلا بكرمو «بلقلا ناميالا بكرمف «نايحألا ضعب

 :بولقلا لامعأ باب يف ةيعرشلا ظافلألا مازتلا بوجو /١-
 اوديقت كلذك تافصلاو ءامسلا باب يف ةيعرشلا ظافلألاب فلسلا ديقت امك

 : ةنسلاو باتكلا نم ةذوخأم مهتارابع تناكف «بولقلا لامعأ باب يف اهب

 مهل تركذ اذإ اوناك هريغو لبنح نب دمحأك ةئسلا ةمئأ نإ » : ةيميت نبا لاق

 مل ءاهوحنو زيحلاو رهوجلاو مسجلا ظفلك «ةلمجملا ظافلألا عدبلا لهأ

 سكعلاب عدبلا لهأو «يفنلا قالطإ ىلع الو «تابثإلا قالطإ ىلع ال مهوقفاوي

 لصألا يه اهولعجو «تابثإلا يف امإو «يفنلا يف امإ «يناعمو اظافلأ اوعدتبا

 باتكلا يف اورظن مث «هيلع ءانبلاو .هداقتعا بجي يذلا ءمكحملا لوقعملا

 ظافلألا نم اذه :اولاق الإو «هولوأت مهلوق ىلع هولوأتي نأ مهنكمأ امف «ةنسلاو

 ءامكحم اًلصأ مهعدب اولعجف ءاهب ديرأ ام يردن ال ىتلا ةلكشملا ةهباشتملا

 ...هقفاوي .مل اذإ ءالكشمو هل اعرف لوسرلا هب ءاج امو

 ,ةثدحم ناعمو ظافلأ اهيف لخد دق ...اهقئاقحو بولقلا لامعأ لئاسمو

 ةمكحلاو باتكلا نم هللا هلزنأ ام لعجي نأ بجاولاف «ةكرتشم ناعمو ظافلأو

 )١( :نافهللا ةثاغإ :رظناو .197 /7:دئاوفلا عئادب ١/141



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 يف ام نيبيو «كلذ ىلإ سانلا هيف ملكت ام دري مث «رومألا هذه عيمج يف اًلصأ

 نم اهيف امو «لبقتف ةنسلاو باتكلل ةقفاوملا يناعملا نم ةلمجملا ظافلألا

 ."'"6 درتف ةنسلاو باتكلل ةفلاخملا يناعملا

 :بولقلا لامعأ يف سانلا لضافت -/

 لاق امك «بولقلا لامعأب ناميالا يف سانلا لضافت ىلع صوصنلا تلد

 : ةيميت نبا لاق كلذل ١5765[« :ةرقبلا ةروس] 4 دلل ابح دس وْنَماَء نيدو : ىلاعت

 بح يف نولضافتي سانلا نأ ء.نمؤم لك هدجي يذلا قوذلاب مولعملا نم هنإف ١

 يفو «هل صالخإلاو «هيلع لكوتلاو «هيلإ ةبانإلاو هللا ةيشخو ءهلوسرو هللا
 قلخلل ةمحرلاو «ءكلذ وحنو .بجعلاو «ربكلاو «ءايرلا نم بولقلا ةمالس
 دحاولا ءيشلا نوكي دق هنإف ءهسفن يف ناسنإلا هدجي رمأ اذهو ...مهل حصنلاو

 ."7(ةرات هفاخي امم رثكأ ةرات هفاخيو ءةرات هبحي امم رثكأ ةرات هبحي

 :حراوجلا لامعأ ىلع بولقلا لامعأ ليضفت -

 لضفأ بولقلا لامعأ نأ الإ حراوجلا لامعأل ةميظعلا ةناكملا توبث عم

 لامعأ تلبق امل بولقلا لامعأ ةحص الولو ءاهل ساسألا يهف «فرشأو ءاهنم

 : حراوجلا

 مولعلا نم ةنطابلا رومألا وه :ةقيقحلا يف نيدلا لصأ نأ » :ةيميت نبا لاق

 ." «اهنودب عفنت ال ةرهاظلا لامعألا نأو «لامعألاو

 لامعأو ,دوصقملا دارملا لصألا يه » :بولقلا لامعأ نع ميقلا نبا لاقو

 دسجلا ةلزنمب لمعلاو حورلا ةلزنمب ةينلا نأو .ةممتمو ةلمكمو عبت حراوجلا

 ةينلا هبحصت مل اذإ لمعلا كلذكو «تاومف حورلا قراف اذإ يذلا ءءاضعألل

 /7١5/١1. : ىراتفلا عومجم )1١(

 ,05507-255* /87 : ىراتفلا عومجم 030



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 يه ذإ «حراوجلا ماكحأ ةفرعم نم مهأ بولقلا ماكحأ ةفرعمف «ثباع ةكرحف

 لامعأ » :زعلا يبأ نبا لاقو «''"«اهيلع ةعرفتم حراوجلا ماكحأو اهلصأ

 ."”(عبت حراوجلا لامعأو «حراوجلا لمعل لصأ بولقلا

 :لاوحألاو تاماقملا يف ةيلذاشلا لوق نالطب :اًيناث

 اهنمو ةيفوصلا قرطلا اهتلغتسا يتلا باوبألا عسوأ نم لاوحألاو تاماقملا

 قحلا ثحابملا هذه يف سبتلي دقو .«ةدسافلا اهدئاقع جيورتل ةيلذاشلا ةقيرطلا

 نمو .«ةصاخلا ناسلو ةماعلا ناسلب ثحابملا هذه نوقرطي مهنأل «لطابلا عم

 : ةيلاتلا لئاسملا يف اهنايب نكميو «ةيدقعلا ءاطخألا هذه ىلع هيبنتلا بجو انه

 :تاماقملاو لاوحألا تامدقم يف مهلالض :ىلوألا ةلأسملا

 ١- لاوحألاو تاماقملا ىنعم نبيعت يف مهلالض :

 قحلا ةفرعم نإف بولقلا لامعأ يه تاماقملاو لاوحألاب دارملا نأب انلق اذإ

 : ىرخأل ةقرف نم فلتخي كلذ نازيمو اهيف

 ءاملع امه ءالؤهو ءاهتفرعم يف ةنسلاو باتكلاب مزتلي نم :ىلوألا ةقرفلا

 .ماوعلاب ةيلذاشلا دنع نومسيو «ةنسلا

 مهنومسيو «سفنلا ىلع قشي ام وه نازيملا لعجي نم :ةيناثلا ةقرفلا
 .نيكلاسلاب

 هللا مكح وهف ردقلا نم رهظ ام لك نأ نازيملا لعجي نم :ةثلاثلا ةقرفلا
 ." "ةصاخلا ةصاخب نومسيو «تقولا اذه يف هل هدارمو

 : لاوحألاو تاماقملا نع ثيدحلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا فلكت -؟

 فلكتو أطخ نم ولخت ال لاوحألاو تاماقملا يف ليصفت نم هضرع قبس ام

 ) )1١نيكلاسلا جرادم :رظناو .141-188/ /*” :دئاوفلا عئادب :١/ ١١5.,

 )١؟( :زعلا يبأ نبا حرش 158/7.

 )( :ص ةيسودقلا حنملا :رظنا 7"7.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 بح هببس مهنم عينصلا اذه امنإو .فلسلا نم نيمدقتملا عينص هيلع لدي ال

 دجتف «بيرغلا بح ىلع ةلوبجم سوفنلا نأل «بئارغلاب روهظلاو ةسايرلا
 لعجت يتلا ةبيرغلا مولعلاب ملكتيف تاحلطصملا اذه نع لأسي مهنم دحاولا

 ةيعرشلا مولعلا رقتحيو يردزي هلعجيو «ةيالولاو ملعلا لامك هيف دقتعي يماعلا
 .")اهلهأو

 .مولعلا هذه يف فلسلا ةقيرطل ةيفوصلا ةفلاخم ةدش ميقلا نبا نيب دقو

 .مهم ولع قمع نعو «فلسلا ريداقم ةفرعم نع نوبوجحم ءالؤه لكف » :لاقف
 .فلكتلاب الإ نورخأتملا مهنع زاتما ام هّللاتو «مهرئاصب لامكو «مهفلكت ةلقو

 ءاهدعاوق طبضو ءاهلوصأ ةاعارم موقلا ةمه تناك ىتلا فارطألاب لاغتشالاو

 نورخأتملاف «ءيش لك يف ةيلاعلا بلاطملا ىلإ ةرمشم مهممهو ءاهدقاعم دشو
 اذن نأش يف موقلاو :نأش يف

 : ةيفوصلا لاوحألاو تاماقملا مولعو تاحالطصا ضومغو ةيرس -

 هنع جتن امم «مهمالك يف رعقتلاو ددشتلا عباطب ةيفوصلا قرطلا تزيمت

 «تاراشإلاو .ضومغلاو ءزمرلا اهيلع بلغي مهب ةصاخ تاحلطصم

 ليق اذهلو .هاوهي ام بسح ىلع رسفم لكل اهريسفت غوسي امم ءزاغلألاو

 رارسألا تافشاكمو بولقلا تادهاشم نأل «ةراشإلا ملع هنإ) :فوصتلا نع

 الو ءديجاوملاو تالزانملاب ملعت لب .قيقحتلا ىلع اهنع ةرابعلا نكمي ال

 ."”( تاماقملا كلت لحو «لاوحألا كلت لزان نم الإ اهفرعي

 باب يف اهومدختسا يتلا تاحلطصملا ضومغب اوفتكي ملو :تلق

 نع ةروتسم اهتقيقح نأو .«مهمولع ةيرسب اولاق لب «لاوحألاو تاماقملا

 )١( ص ديرملا ةدع :رظنا : 785-/71/817.

 جرادم (؟) السالكين:١/١1955.

  69:ص فوصتلا بهذمل فرعتلا "٠١.
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 ءاشفإ مهعابتأ ىلع اومرحو ءمهنم صاوخلا الإ اهيلع علطي الف «ماوعلا
 هذه نإ » : ةبيجع نبا لاق : نيركنملا نم مهئادعأ ىلإ عامتسالا وأ «مهرارسأ

 اهحنمي ال «رافغلا ميركلا نم رارسأ ةيصاصتخالا بهاوملاو ةيهلالا تادراولا

 بوجو نيب مث «''”«ةنايخلاو ءاشفإلا لهأل ال «ةنامألاو ةنايصلا لهأل الإ

 الإ اهمهفي ال «ةينابر رارسأو «ةينطاب قاوذأ رومألا هذه نإ :هلوقب اهمتك

 تانامأ يه اضيأو ءاهردقب لهج اهقوذي الو اهمهفي ال نمل اهركذف ءاهبابرأ

 ءائئاخ ناك هاشفأ نمف «هؤاشفإ لحي ال كلملا رسو «كلملا رارسأ نم رسو

 نم رارسألا متكف «كلذ دعب اًيمأ نوكي نأ حلصي الو «ةبوقعلاو درطلا قحتسأو

 ."”( رارشألا نأش نم رارسألا كتهو ءرايخألا نأش

 ضومغلاو زومرلل ةيفوصلا مادختسا فلسلا ءاملع ركنأ دقو :تلق

 ىلع صوصنلا ريسفتو ءاهقئاقح نع يناعملا بلق نم هلمحت امل تاراشإلاو

 فغش اوركنأ كلذكو .رومألا تاثدحم نم كلذ ودعو «يعرشلا اهدارم ريغ

 يف ””حلفم نبا دقع دقف «عدبلا نم اهودعو «ةبيرغلا مولعلا هذهب ةيفوصلا
 تارطخو سواسولا يف مالكلا ةهارك) مساب الصف (ةيعرشلا بادآلا) هباتك

 تارطخلاو سواسولا يف ملكت نمع لئس هنأ دمحأ مامإلا نع لقنو (ةفوصتملا

 كيلع :رخآ عضوم يف لاقو «مهرذحا :لئاسلل لاقو «مهتسلاجم نع ىهنف
 .؟هقفلاب كيلع ءملعلاب

 ) )1١:ص ممهلا ظاقيإ ١66.

 .6١ا/ :ص ممهلا ظاقيإ (0)

 أشنو دلو ؛دمحأ مامالا بهذمب هرصع لهأ ملعأ «جرفم نب دمحم نب حلفم نب دمحم :وه (*)

 ررحملا لكشم ىلع ةينسلا دئاوفلاو تكنلاو عورفلا باتك هتافلؤم نم «سدقملا تيب يف

 .7717 /ا/ مالعالاو «55 ١١/ نيفلؤملا مجعم :رظنا .هال57” :يفوت ءاهريغو ةيميت نبال

 ,.68/؟:ةيعرشلا بادآلا :رظنا (4)



 90 يراوحللا يبأ نبا نأ ركذف » ماشلا لهأ نم لجر دمحأ مامإلا لأسو

 : لاقف «مهنيب هنوركاذتيو باتك يف هوعضو دق مالكب نوملكتي كانه هعم اموقو

 .اذك ةجرد بحلا عضومو .ةعاطلا نم لضفأ هَّلل ةبحملا :نولوقي : لاق ؟وهام

 ال .ءاملعلا مالك نم سيل اذه :لاقو .همالك متتسي هللا دبع وبأ هعدي ملف
 نع لمحأ مامإلإا لئسو» 7( ههركو كلذ ركنأو ءاذه لاق نم ىلإ تغتلي

 عدب بتك هذه .بتكلا هذهو كايإ :لئاسلل لاقف «هبتكو يبساحملا ثراحلا

 بتكلا هذه يف :هل ليق «كينغي ام هيف دجت كنإف «رثألاب كيلع «تالالضو

 «ةربع بتكلا هذه يف هل سيلف ةربع هللا باتك يف هل نكي مل نم :لاقف «ةربع

 تارطخلا يف بتكلا هذه اوفنص يعازوألاو اكلامو نايفس نأ مكغلب

 ." « عدبلا ىلإ سانلا عرسأ ام «سواسولاو

 :ةدسافلا مهدئاقع جيورتل لاوحألاو تاماقملا يف مالكلا لالغتسا - 5

 مهلاوقأ يف لطابلاب قحلا قرطلا نم اهريغو ةيلذاشلا ةقيرطلا تطلخ دقل

 ةفرعم لاهجلا ىلع بعصي ىتح ٍةَْو هلوسرو ىلاعت هللا مالكل مهتاريسفتو

 اومرحو ءاّدهز راخدالا ميرحتو ءاعوج نادبألا بيذعت اومسف :مهرمأ ةقيقح

 ءاعرو هومسو تاقدصلا نم هيلع نولصحي ام الإ سابللاو ماعطلا نم تابيطلا

 نم ىرخأ تايمسمب اهومس ىتلا ةدسافلا تايكولسلاو دئاقعلا نم كلذ ريغو

 لدت ال تحبصأو «ةيعرشلا تاملكلا قئاقح كلذب تبلقناو .لاوحأو تاماقم

 نع دوعقلا :مهدنع لكوتلا ىنعم حبصأف ءاهتالولدم حيحص نم ءيش ىلع

 ةودقلا «ظفاحلا «مامإلا «نوميم نب هللا دبع هيبأ مساو «يراوحلا يبأ نب دمحأ :وه )١(
 هلصأ «مالعألا دحأ ,دهازلا «يقشمدلا «ينافطغلا «يبلعثلا ,نسحلا وبأ «ماشلا لهأ خيش

 .0 /١ءايلوألا تاقبطو 280/١7 :ريسلا :رظنا .ه٠114 ةنس يفوت «ةفوكلا نم

 .5* /7؟:ةيعرشلا بادآلا (؟)

 5١. /7:ةيعرشلا بادآلا (9)



 ةيئاسنإلا فلا ةيبرت نم مهفقوم: ثلاثا بابل
 .لذلا ىلع ةماقإلاو ملظلاب اضرلا هانعم ربصلاو «بابسألا كرتو «بسكلا

 نم لاوحألاو تاماقملا باوبأ يف ظافلألا اذه هيوتحت ام كلذ ىلإ فاضيو

 «ماهتالا دنع قيضلا نم اًجرخم مهسفنأل خويشلا دجي ىتح «ماهبالاو ضومغلا

 .'''مهتاجن هيف نوري نيذلا هجولا ىلع هبتشملا ضماغلا مهلطاب ليوأتب كلذو

 : لاوحألاو تاماقملا بيترتو نييعت دقن -ه

 لاوحألاو تاماقملل ةبيرغ يناعم عارتخا يف ةيفوصلا قرطلا تفلكت امك

 نيب دقو «'''اهماكحأو ءاهبيترتو ءاهددعو ءاهظافلأ نييعت يف اوفلكت كلذك

 هجو نيبو ءاهددعو تايمسملا هذه يف ةيفوصلا نيب فالخلا ةعس ميقلا نبا

 تاماقملا ددع يف ريثك فالتخا كولسلا بابرألو» :لاقف كلذ يف قحلا

 لزانم ضعب يف فالتخا مهلو «هكولس لاحو «هريس لزانم فصي لك ء«اهبيترتو

 «ةيبسك تاماقملا نأ :امهنيب قرفلاو ؟لاوحألا مسق نم يه له ءريسلا

 تاماقملاو «تاماقملا جئاتن نم لاوحألا :لوقي نم مهنمو «ةيبهو لاوحألاو

 ىلعأ ناك نم لكو ءاماقم ىلعأ ناك المع حلصأ ناك نم لكف «لامعألا جئاتن

 ءامسأ اهل تالزانملاو تادراولا نأ اذه يف حيحصلاو ...الاح مظعأ ناك اماقم

 ءاهودبو اهروهظ لوأ دنع حئاولو «قراوبو «عماول نوكتف ءاهلاوحأ رابتعاب

 تنكمت اذإف «لاوحأ يهف اهرشابو هتلزان اذإف «دعب نع حوليو «قرابلا عملي امك

 .اهلوأ يف حئاولو عماول يهو .تاماقم يهف لاقتنا ريغ نم هل تتبثو هنم

 «لاحلا هنيعب وه اقراب ناك يذلاف ءاهتاياهن يف تاماقمو ءاهطسوأ يف لاوحأو

 «بلقلاب هقلعت رابتعاب هل ءامسألا هذهو «ماقملا هنيعب وه الاح ناك يذلاو

 .بوثلا نم خلسني امك هماقم نم كلاسلا خلسني دقو «هيف هتابثو «هل هروهظو

 )١( :ص مالسإلا رظن يف ةيفوصلا :رظنا 4١.
 ) )6/5:ضراعتلا ءرد :رظنا ١١7.



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

ي لق مث «هتود ام ىلإ لزنيو
 .'0(دوعي ال دقو .هيلإ دوع

 :لاقف اهنيب بيترتلا بوجو ىوعد يف مهمكحتو ةيفوصلا لهج نيب مث

 .مكحت نع ولخي ال لزانملل بترم لك هيلإ ريشي يذلا بيترتلا نأ ىلع»
 دقف هلك هيف لخدو مالسإلا دقع مزتلا اذإ دبعلا نإف «ةقباطم ريغ نم ىوعدو
 هدوقع نم دقع لك يف هلو «هلاوحأو هتاماقمو «ةنطابلاو ةرهاظلا همزاول مزتلا

 الإ بجاولاو دقعلا كلذل ايفوم نوكي ال «تاماقمو لاوحأ هتابجاو نم بجاوو

 لبقتسا ةلزنم عطق املكو «هدعب رخآ بجاو ىلع فرشأ ابجاو ىفو املكو ءاهب
 هيلع حتفنيف هريس ةيادب لوأ يف لاوحألاو تاماقملا ىلعأ هل ضرعي دقو «ىرخأ

 .هتياهن يف كلاسل دعب لصحي ملام ةنينأمطلاو سنألاو اضرلاو ةبحملا لاح نم

 مظعأ ةبساحملاو ةبوتلاو ةريصبلا نم رومأ ىلإ هتياهن يف كلاسلا اذه جاتحيو
 ."' "6 كولسلل مزال يلك بيترت كلذ يف سيلف ءاهيلإ ةيادبلا بحاص ةجاح نم

 فوصتلا لهأ نم مهنم نيمدقتملا اوفلاخ ةيفوصلا نم نيرخأتملا نأ نيب مث

 هذه يف مالكلا ىلوألاف» :لاقف «تاماقملاو لاوحألا يف مهمالك يف

 .ماقم ماقم لك يف اقلطم امالك موقلا ةمئأ نم نيمدقتملا ةقيرط ىلع تاماقملا

 هماع ركذو «هنع عطاقلاو ,.هلوصح نم ةعناملا هتفآو «هبجومو «هتقيقح نايبب

 لامعأ ىلع اوملكت مهنإف ...جاهنملا اذه ىلع وه قيرطلا ةمكأ مالكف .هصاخو

 «بيترت ريغ نم ءاقلطم ءانيبم ءاعماج ءالصفم امالك لاوحألا ىلعو «بولقلا

 ىلعأ مهمهو ءاذه نم لجأ اوناك مهنإف .مولعم ددعب تاماقملل رصح الو
 «بولقلا ةراهطو «ةفرعملاو ةمكحلا سابتقا ىلع نومئاح مه امنإ «فرشأو

 مالكو «ةكربلا هيف ليلق مهم الك اذهلو .ةلماعملا حيحصتو « سوفنلا ةاكزو

 )١( جرادم السالكين:١6١/١-195.

 جرادم هه السالكين:١/١6:4-100.



 ."'"«ةكربلا ليلق «ليوط ريثك نيرخأتملا
 : ماوعلا تاماقم نم تاماقملا ضعب نأ مهلوق لاطبإ -”

 ةثالث ىلإ مسقني هنأ ركذتو الإ ةيلذاشلا ةقي ةقيرطلا هركذت لاح وأ ماقم نم ام

 اذهب نودصقيو «ةصاخلا ةصاخل مسقو «صاوخلل مسقو «ماوعلل مسق .ماسقأ

 ثيح ءاًعرش ةتباثلا بولقلا لامعأ نم ريثك نع ةصاخلا ةصاخ ءانغتسا ميسقتلا

 اونيبو «ةعدبلا هذه در فلسلا خويش ىلوت دقو .ماوعلا تاماقم نم اهولعج

 لامعألا هذهو » :ةيميت نبا لاق :ةماعلاو ةصاخلا ىلع بولقلا لامعأ بوجو

 وحنو «هنع اضرلاو «هيلع لكوتلاو ءهل صالخإلاو هللا ةبحمك «ةنطابلا

 يف ادومحم اهكرت نوكي ال «ةماعلاو ةصاخلا قح يف اهب رومأم اهلك .كلذ

 نييبنلا نم دحأ لك قح يف ةبوبحم ةنسح يهو ...هماقم ىقترا نإو .دحأ لاح

 ةماعلل نوكت تاماقملا هذه نإ :لاق نمو «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 جرخي ال هذه نإف ءاهنع ةصاخلا جورخ دارأ نإ كلذ يف طلغ دقف ةصاخلا نود

 ."'"0 قفانم وأ رفاك اهنع جرخي امنإو ءطق نمؤم اهنع
 اهنأ ىوعدو «ماوعلا لزانم نم اهنأ يعدملا ىوعد نإ» :ميقلا نبا لاقو

 ءاهاندأب نورقم تاماقملا ىلعأ نأ :امهدحأ :نيهجو نم طلغ ةلولعم

 موزلملا مازلتسا هل مزلتسم وأ ؛هئزجل لكلا نمضت هل نمضتم ...هل بحاصم

 ريصي هتحت همكح ءاوطناو هيف هجاردنال نكلو ءادبأ هنع كفني ال .همزالل

 يه امنإ لزانملاو تاماقملا كلت نأ : يناثلا هجولا «يلاعلل مكحلاو دهشملا

 اهقلعتم .ناك نإف ءاهتاياغو اهتاقلعتم بسحب للعلا اهل ضرعتو «ماوعلا لزانم

 «لاحب اهيف ةلع الف همظعأو قلعتم لجأ وهو للعلا بئاوش نم ائيرب اهتاياغو

 ١06. /١:نيكلاسلا جرادم 00(

 +1١8-180. /18: ىراتفلا عومجم :رظناو ١57/٠١-17«2 : ىراتفلا عومجم 000



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 ."'" هظحب اهقلعت ةهج نم صاوخلا لزانم نم يهو

 : لاوحألاو تاماقملا يف ريبدتلا طاقسإ يف مهلوق لاطبإ -

 نم ريثكل مهترج ىيتلاو «ةيلذاشلا ةقيرطلا اهيف تعقو يتلا هبشلا رطخأ نم

 رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ نوري مهف «ردقلا باب يف مهلالض ؛ةيدقعلا ءاطخألا

 نع هبايغ كلذ نمو «ءيش لك نع بيغيف ؛هللا لاعفأ يف ىنفي ىتح «دبعلا نع
 اولصي مل نيذلا ماوعلا امأ «...لكوتو ءءاجرو .ءفوخو «ةبوت نم ماقم لك

 امأ .ماوعلا تاماقم نم اهنأل «تاماقملا هذه يف نوقاب مهف ءانفلا لاحل

 ةيربجلا هتديقع ريرقت يف هللا ءاطع نبا ىنافت دقو ءاهنع اوقترا دقف صاوخلا

 الو ريبدت هيف هل سيلف كلاسلا هكلسي ماقم لكف «تاماقملا باب يف ىتح

 .ىلاعت هّللا وه هل يقيقحلا لعافلا لب «رايتخا
 قفتي نأ نكمي ال هتاماقم يف كلاسلا يقرت نأ ذإ :لطاب لوقلا اذهو : تلق

 هب موقي يدارإ لمع هتاذ وه تاماقملا يف يقرتلا نأل كلذو «ريبدتلا طاقسإ عم

 هل يدارإ لمع اذهو «هيصاعم نع كلاسلا عوجر يه :الثم ةبوتلاف «كلاسلا

 نم ةبوتلاب هل هللا ءاطع نبا ةبلاطمف «هسفن هنم لعفب الإ مرحملل هكرت ققحتي ال

 .تاماقملا عيمج يف لوقلا اذكهو !!!ةبوتلا كرتب هل ةبلاطم وه ريبدتلا

 للع يف ملكت نم ضعبو» :لاقف «ةهبشلا هذه ةيميت نبا ركذ دقو
 ةماعلا تاماقم نم «ءاجرلاو فوخلاو ءاضرلاو «بحلا لعج «تاماقملا

 نم ىنف ىتح لاعفألا ديحوت دهشف ردقلا دهش نم نأو ءردقلا ةدهاشم ىلع ءانب

 ."'«رومألا هذه نع جرخي ؛لزي مل نم ىقبو ؛نكي مل
 نإف ةقيقحلا امأ ءاعرشو ةقيقح كردتسم مالك اذهو » : هلوقب اهنالطب نيب مث

 لاق نمو «هرفاني امل اضغبم ؛همئالي امل ابحم اساسح نوكي الأ روصتي ال يحلا

 )١( :ص نيترجهلا قيرط 87884.

 عومجم (؟) الفتاوى:١٠١/547.



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ام روصتي ال هنأ امإ : نيلجر دحأ وهف «تارودقملا عيمج هدنع يوتسي يحلا نإ

 لاح هل لصح ناسنالا نأ ردق ولو «دناعم رباكم هنأ امإو «لهاج وه لب لوقي

 اذهف افعض وأ ءايشغ وأ «ءانف وأ ءاوحم وأ ءامالطصا يمس ءاوس «هلقع لازأ

 طقس نإو «هرفاني امو همئالي امب ساسحإ هل لب «ةيلكلاب هسفن ساسحإ طقسي مل

 ديحوتل دهاشملا نأ معز نمف ءاهعيمجب طقسي مل هنإف «ءايشألا ضعبب هساسحإ

 نم دبال لب «طلاغ هنإف اقرف دهشي الف «ءانفلاو «عمجلا ماقم ىلإ لخدي ةيبوبرلا

 قرفلا يف يقب يعرشلا قرفلا نع جرخ اذإ نكل «يرورض رمأ هنإف «قرفلا

 .""«هالومل اعيطم ال هاوهل اعبتم ىقبيف «يعيبطلا
 دبعلل ةدارإ لك يغلت يتلا ريبدتلا طاقسإ ةديقع لطبأ رخآ عضوم يفو

 يف ةليسولا هلو «مدآ دلو ديسو «قئالخلا لضفأ وه ِِل هّللا لوسرو » :لاقف

 هنأ امك «عقاو لك ديري هنأ الو ءائيش ديري ال هنأ هلاح نكي ملو ءاهلك تاماقملا

 ."'"( اذه نع هزنم وه لب .ىوهلا عبتي هنأ هلاح نكي مل

 :تاماقملا بتارم يف مهلالض :ةيناثلا ةلاسملا

 ١- ةبوتلا موهفم نع مهفارحنا :

 لك ىلإ ميمذ فصو لك نع عوجرلا » :اهنأب ةبوتلا ةيلذاشلا ةقيرطلا تفرع
 ميمذلا فصولا وهام لاؤسلا نكل ,"7(صاوخلا ةبوت هذهو ءديمح فصو

 نكمي لهو ءهدصقت يذلا ديمحلا فصولا وه امو «ةيلذاشلا هدصقت يذلا

 ىرخأ رداصم كانه نأ مأ ؟؟ةنسلاو باتكلا صوصن نم هتفرعم ىلع راصتقالا

 .!! !هتفرعمل

 1147/١٠١. : ىواتفلا عومجم 000

 ةبوتلل فيراعت ركذ دقف «147 :ةيفوصلا تاحالطصا مجعم :رظناو «57 :ممهلا ظاقيإ 6(

 .ملع لك يف



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 دئاقع فلاخي ام لك :ميمذلا فصولاب دصقت ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ ةقيقحلا

 لقي مل نمف «ثحبلا ايانث يف هلك هثحب قبس امم ةيفوصلا نم صاوخلا
 «بنذم وهف «فشكلاو ءرضخلاو «هلوسرو هللا نع يقلتلا يف مهتافارخب

 هَّللاب ناميإلا يف مهتافارخب لقي مل نمو «بنذلا اذه نم بوتي نأ قحتسي

 وهف باتكلا اذه يف اهثحب قبس يتلا ةيدقعلا لئاسملا رئاس وأ «ِةِلي هلوسرو

 «صاوخلا قح يف اًصقن دعت يتلا بونذلا هذه نم بوتي نأ قحتسي بنذم

 ام لك نم ةبوتلا :يه ةبوتلا ةياهن يهو «ةصاخلا ةصاخ ةبوت اودع كلذلو

 ناك كلذ فلاخ نإف هللا الإ هبلقب الو هنيعب ىري الأو «دوجوم نم هللا ىوس

 .”هنم ةبوتلا قحتسي اًينذ

 :دهزلا موهفم نع مهفارحنا -؟

 وه دهزلا نأ قبس امك اوعداف «دهزلا موهفم يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تفرحنا

 عاونأب داسجألا بيذعتو «لامعألا كرتب ءاهنع بورهلاو «ةيلكلاب ايندلا كرت

 يف لوخدلاو «سانلا نع بورهلاو ءاهريغو يرعلاو عيوجتلا نم باذعلا
 اذه نم ٌئرب مالسالا نأ يف ءافخ الو «سفنلا ةيبرت دصقب ةملظملا تاولخلا

 .ىلاعت هّللا اهلحأ يتلا تابيطلا هذه نم ةميق للق وأ مرح يذلا «يفوصلا دهزلا

 فلسلا اهيلع صرح يتلا ةفيرشلا تاماقملا نم دهزلا نأ يف كش الو

 اوفلتخا مهنأ الإ ءدهزلا ىمسم حدم يف ةيفوصلا عم اوقفتا دق مهف «حلاصلا

 باتكلا صوصنل قفاوم فاش نايبب ةنسلا ءاملع هنيب دقو ءهانعم ديدحت يف

 ةرابع دهزلا ١ :*'”يسدقملا ةمادق نبا لاق : هباحصأو ِيلَك يبنلا يدهو «ةنسلاو

 ) )1١:ص قارشاإلا مكح نيناوق :رظنا ١7.

 قفوم «يلبنحلا يليعامجلا يسدقملا رصن نب ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع :وه (؟)
 ىلع هنامز يف ماشلا لهأ ملاع ناكو ؛ملاعلا ءايكذأو ملعلا روحب نم ناك «دمحم وبأ نيدلا

 156-211/75 /57 :ريسلا :رظنا .(ه١17) ةنس يفوت «راقولاو رونلا هيلع .فلسلا بهذم

 .ل8/86 :ربعلاو



 نأ هنع بوغرملا طرشو «هنم ريخ وه ام ىلإ ءيشلا نع ةبغرلا فارصنا نع

 الو هيف اًبوغرم سيل ءيش نع بغر نمف «هوجولا نم هجوب هيف ابوغرم نوكي
 ترج دقو «ءاّدهاز ىمسي ال بارتلا كرت نمك ءاّدهاز مسي مل هسفن يف اًبولطم

 هللا ىوس ءيش لك يف دهز نمو ءايندلا كرت نمب دهازلا مسا صيصختتب ةداعلا

 «لاملا كرت دهزلا نم سيل هنأ : ملعاو لوألا كود هنكلو .دهاز اًضيأ وهف

 ايندلا كرتي نأ دهزلا امنإو «بولقلا ةلامتساو «ةوقلاو ءاخسلا ليبس ىلع هلذبو

 ىنعملا اًئيبم- ميقلا نبا لاقو «''"«ةرخآلا ةسافن ىلإ ةبسنلاب اهتراقحب ملعلل

 ارفص هدوعقو اهجارخإ الو .؛ديلا نم اهيلخت دارملا سيلو » : -دهزلل يقيقحلا

 اهعدي الو ءاهيلإ تفتلي الف «ةيلكلاب هبلق نم اهجارخإ دارملا امنإو ءاهنم

 يف يهو كدي نم ايندلا كرتت نأ دهزلا سيلف «هدي يف تناك نإو «هبلق نكاست

 ءافلخلا لاحك اذهو «كدي ىف ىهو كبلق نم اهكرتت نأ دهزلا امنإو «كبلق

 نئازخ نأ عم لثملا هدهزب برضي يذلا .'"'"زيزعلا دبع نب رمعو نيدشارلا

 حتف ام ايندلا نم هيلع هَّللا حتف نيح مدآ دلو ديس لاحك لب «هدي تحت لاومألا

 ."'( اهيف ادهز الإ كلذ هديزي الو

 «ةنجلا ميعن يف ةيفوصلا دهز ةيميت نبا هدقن يذلا يعدبلا دهزلا عاونأ نمو

 ائيش نوديري ال اهتاوهأو سفنلا ظوظح يف نودهزي مهنإو » :ةيميت نبا لاق

 )١( :ص نيدصاقلا جاهنم رصتخم 00".

 نب مصاع تنب مصاع مأ :همأ «نينمؤملا ريمأ ,يومألا ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع :وه (؟)
 ةفالخلا ىلوو «ريزولاك ناميلس عم ناكو ءديلولل ةنيدملا ةرمإ ىلو .باطخلا نب رمع
 :رظنا ه١١٠ ةنسس تام «فصنو ناتنس هتفالخ ةدم .نيدشارلا ءافلخللا نم دعف «هدعب

 ,ل١75-7١/51/57: ريسلاو 2ء7/751؟/١ سبيذهتلا بيرقت

 بادآلاو 784: مكحلاو مولعلا عماجو 259/1١5 :ريسلا :رظناو 29/87 : نيترجهلا قيرط 60)

 .189 / : ةيعرشلا



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا

 بلط امنإف «ةنجلا يف برشلاو لكألل ائيش بلط نم نأ مهدنعو «مهسفنأل

 وهو ةيبوبرلا ديحوت يف ءانفلا ةقيقح يفاني مهدنع صقن هلك اذهو «هظحو هاوه

 ."'"« اهظوظحو سفنلا عم ءاقب

 : ربصلا موهفم نع مهفارحنا -'

 ناسللا سبحو .«طخستلاو عزجلا نع سفنلا سبح :ىنعمب وه يذلا ربصلا

 ربص :عاونأ ةثالث وه يذلاو «شيوشتلا نع حراوجلا سبحو «ىوكشلا نع
 كلذ لك "هللا ناحتما ىلع ربصو هللا ةيصعم نع ربصو هَّللا ةعاط ىلع

 ربصف «صاوخلا ماقمل يقتري ال يذلا ماوعلا ماقم نم ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع

 .فرشأو كلذ نم ىلعأ صاوخلا

 ,مهدنع ربصلا ماسقأ ركذب الإ ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ربصلا ةقيقح نيبتت الو

 اهتنيب يتلا ربصلا ماسقأ نم ءاهقفلاو ءاملعلا همهفي ام نأ ميسقتلا لالخ نم نيبتيف

 صاوخو «صاوخلا فاصم ىلإ اوقتري مل نيذلا «ماوعلا مسق نم يه ةعيرشلا
 هللا ءاطع نبا ميسقت كلذ نمو :مهنم نيفراعلا دنع صقن مهربصف «صاوخلا

 «تام رحملا نع ربص :ماسقأ ةثالث ىلع ربصلا » :لوقيف ماسقأ ةثالث ىلإ ربصلل

 صنلا اذهو ؛'7( تارايتخالاو تاريبدتلا نع ربصو «تابجاولا ىلع ربصو

 ربجلاب لوقلا وهو «دبعلا نع رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ يف مهتديقع ىلع دكؤي

 .(ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ردقلا) ثحبم يف هنايب قبس امك

 ةدحو تابثإ يف مهتديقع ىلع دكؤي وهف ربصلل ةبيجع نبا ميسقت امأو
 كلذو .دوجولا ةدحو ةدهاشم ىلع ربصلا وه ربصلا ماسقأ لمكأ نأو «دوجولا

 «تافلاخملا ضفرو تاعاطلا قاشم ىلع بلقلا سبح :ةماعلا ربص » :هلوق يف

 ." 16 /8: ىواتفلا عومجم 0010

 ١177. 7/7 :نيكلاسلا جرادم :رظنا (0)

 .04 :ص ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا 6



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 باكتراو «تادهاجملاو «تاضايرلا ىلع سفنلا سبح :ةصاخلا ربصو

 بلطو .روضحلا ماود يف بلقلا ةبقارم عم «لاوحألا قيرط كولس يف لاوهألا

 تادهاشملا يف رسلا وأ حورلا سبح :ةصاخلا ةصاخ ريصو ءروتسلا عفر

 ."7(ةرضحلا يف فوكعلاو رظنلا ماود وأ «تانياعملاو

 قئاقدو رارسألا قئاقد متك ىلع ربصلا مهدنع ربصلا عاونأ مظعأ نمو

 : ةبيجع نبا لاق «,ةصاخلا مهسلاجم يف الإ اهنع نوحصفي ال اذهف .ديحوتلا

 يتلا .هضماوغو ديحوتلا قئاقد مهف هاوس امم صلختو هّللاب بلقلا درفنا اذإف ١
 ىشفت الو ءاهلهأ الإ اهمهفي ال تاراشإو زومر يه امنإو ءاهنع ريبعتلا نكمي ال

 حابأ دقف اهلهأ ريغ عم اهرارسأ نم اًئيش ىشفأ نمو «مه ام ليلقو ؛مهل الإ

 تافصلا راونأو تاذلا رارسأ يه رارسألا هذهو ...هسفن لتقل ضرعتو ؛همد

 ."'”(ناوكألا رهظم يف اهب قحلا ىلجت يتلا

 نطاوم تدع ذإ ةيلذاشلا ةقيرطلا لالض ضرعلا لالخ نم نيبتف :تلق

 ءاهدنع ربصلا بجي ةيعرش نطاوم تلمهأو ءاهيلع ربصلا نسحي ةيرفك ةيعدب

 يف تاماقملا ركنأ نم هراكملا ىلع ربصلا ماقم يورهلا ليعامسإ وبأ دع املو

 قيرط يف لزانملا دكأ نم ربصلا » :هلوقب ميقلا نبا هيلع ركنأ ديحوتلا قيرط

 نم وهو «ةلزنم لك نم هتلزنم ىلإ جوحأ مهو «نيبحملل اهمزلأو «ةبحملا

 ." «ةيرورض هيلإ بحملا ةجاحو ءاهنيبأو «ديحوتلا قيرط يف لزانملا فرعأ
 : ركشلا موهفم نع مهفارحنا - ؟

 «ةفيرشلا تاماقملا نم هنأو «ةعيرشلا يف ركشلا ةناكم فلسلا ءاملع نيب

 «ةدايزو ىضرلا ةلزنم قوف وهو «لزانملا ىلعأ نم » :ركشلا نع ميقلا نبا لاق

 ١١. :ص فوشتلا جارعم ()

 .17 :ص ممهلا ظاقيإ (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ناميالا فصن وهو «هنودب ركشلا دوجو ليحتسي ذإ ءركشلا يف جردنم ىضرلاف

 ىهنو هب هّللا رمأ دقو ء«ربص فصنو «ركش فصن :نافصن ناميإلاو «مدقت امك

 هقلخ ةياغ هلعجو «هقلخ صاوخ هب فصوو «.هلهأ ىلع ىنثأو ءهدض نع

 اسراحو ءهلضف نم ديزملل اببس هلعجو «هئازج نسحأب هلهأ دعوو ءهرمأو

 .007( هتمعنل اظفاحو

 :دعاوق سمخ ىلع ينبم ركشلا » :لاقف هسسأو مهدنع هانعم نيب مث

 ال نأو ءاهب هيلع هؤانثو .هتمعنب هفارتعاو ءهل هبحو ءهروكشملل ركاشلا عوضخ

 ىتمف ءاهيلع هؤانبو ءركشلا ساسأ يه :سمخلا هذهف ؛هركي اميف اهلمعتسي
 .27( ةدعاق ركشلا دعاوق نم لتخا :ةدحاو اهنم مدع

 نأل ءماوعلا ماقم نم هتدع امل هقح ركشلا ماقم ةيفوصلا تمضه دقو

 ميقلا نبا در دقو «هقوف ءانفلا ماقم اولعجو «ىوعد عون نمضتي مهدنع ركشلا

 ليبس ركشلا » :لاقف «لزانملا بحاص مالكل هضرع دنع ىوعدلا هذه ىلع

 ؛هيلإ مهبرقأو هقلخ صخأ «نيعمجأ ملسو مهيلع هَّللا ىلص هئايبنأو هللا لسر

 «ناميالا تاماقم عيمج هيف جردني يذلا «ركشلا نم عفرأ ماقم يأ ! ابجع ايو

 دعب الإ حصي ال ركشلا نإف ءاهريغو «لكوتلاو «ءىضرلاو «ةبحملا ىتح
 نم عفرأ ليبس هنم برقلا لهأو هّللا ءايلوأ صاوخل سيل هّللاتو ءاهلوصح

 ."7( ىلعأ الو ءركشلا

 نأ نوري مهلك ءانفلا باحصأو خيشلا نكلو :  يهو كلذ يف مهتلع نيب مث

 هنأو «ءىوعد عون نمضتي مهدنع ركشلا نأل «ىلعأو هنم لجأ اماقم اذه قوف

 غرفيو اهنع صلختي مل همسر اياقب نم ةيقب ركاشلا يفف «هماعنإ ىلع قحلا ركش

 .107/7:نيكلاسلا جرادم )١(

 .7054 /7 : نيكلاسلا جرادم ةهف

 .559/7:نيكلاسلا جرادم ()



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نأو ءهسفنب هسفن ركش يذلا وه هناحبس قحلا نأ هقيقحتب اهنع ينف ولف ءاهنم

 .(')( ةماعلا لزانم نم ركشلا نأ ملع .«لزي مل نم ركشي فيك نكي مل نم

 هذهب ديرأ نإف ىوعد عونل ركشلا نمضت امأف » :لاقف مهيلع ميقلا نبا در مث

 لوحب هنوك نع كلذب باغو هب ناك هنأو .هسفن ىلإ لعفلا دعب ةفاضإ ىوعدلا

 .ةبذاك ةلطاب ىوعدو ةرثؤم ةلع هذه هّللا رمعلف :هدبع ىلع هتنمو «هتوقو هللا

 هيف هل هقيفوتو «هب هيلع هللا ةمعنل هدوهش هركشل هدوهش نأ :ديرأ نإو
 يأف هّللاب اهنوكو ءاهب همايقو هتيدوبع دهشف «هتنمو هيلع هتئيشمو هب هل هنذإو

 هرايت ضوخي الو ءءانفلا عماجي ال هنأ :هتياغ معن ؟ةلع يأو ؟اذه يف ىوعد

 ىلع هومتمدقو «بجوأ ام مكل بجوأف «ةياغ ءانفلا متلعج متنأف «؟اذام ناكف

 ام ءاغلإو «مدق ام ريخأتو ءرخأ ام ميدقت كلذ نمضتف ءهلوسرو هللا همدق ام

 ."'"( يغلأ ام رابتعاو «ربتعا

 : ءاجرلاو فوخلا موهفم نع مهفارحنا -

 نأ وه ءاجرلاو فوخلا يف صاوخلا ماقم نأ ةيلذاشلا ةقيرطلا تمعز

 صقان وهف كلذ لعف نمو «هتنجل ءاجر الو هران نم فوخل ال «هتاذل هللا دبعي

 ةنجلا بلط نع عفرتي نأ لامكلاو ء؛هظوظحل لاط هنأل ءصاوخلا ةجرد نع

 .ماوعلا ماقم نم كلذ نأل ءرانلا نم فوخلاو

 باتكلا صوصنل مداصم دساف داقتعا وه ةيلذاشلا ةقيرطلا هيلإ تبهذ امو

 اًبحو هل اًميظعت هتدابع يفانت ال اًيهرو اًبغر ىلاعت هَّللا ةدابع نإف «ةنسلاو
 اندبعت دق ىلاعت هّللاو «هعرش ام قفو ىلع لمعلا هميظعت نم نإف ءالالجإو

 4ةراَجْللَو شالا اًهُموُمَو ىلا َراَأ اوَتأَدط :ديعولا يف لاقف «ديعولاو دعولاب

 ,55:-569/”:نيكلاسلا جرادم )1١(

 .755/؟:نيكلاسلا جرادم (؟)



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ِةَّنَجَو ْمُكحَيَر نم َةَرْفْعَم كِإ اَوعراَسَو 92# :دعولا ىف لاقو «[؟4:ةرقبلا ةروس]
 يام يب رة مرو 7

 ١1[. :نارمع لآ ةروس] 4َنيِقَّتَمْلِل ْتَّدِعَأ ٌضَرأْلاَو ٌتولَمَسلا اَهضْرَع

 ناكرأ دحأ فوخلا ١ :لاقف فوخلل حيحصلا مهفلا ميقلا نبا نيب دقو

 يهو ءاهعيمج نيكلاسلا تاماقم رادم اهيلع يتلا «ةثالثلا ناسحإلاو ناميالا

 رُسَمَصَو نيا اود لق : هلوق يف هناحبس هركذ دقو «ةبحملاو «ءاجرلاو «فوخلا
 8 م لس

1 

 يامر سس ثم هل د عج يس سام اسال سكس سل 1 راس سل 0 0 7

 توغل توعدي َنْذْلا كيلذأ 67 اليو الو مكدع ٍرْصلأ 5 توحلمب الق ىئوذ نم
 ل ةوس ذآ 0 للا لا ليل ا ا لاا واس .

 هاروذحم 14 َكْيَر باذع ّنِإ :هباذع توفاخيو متمحر نوجربو برأ ص ةليِسوْل مِهَيَر لِ

 وه هيلإ ةليسولا ءاغتبا نإف «ةثالثلا تاماقملا نيب عمجف 57-07[0:ءارسإلا ةروس]

 , «َنينِمْؤُم دك نإ ِنْوُماَحَو َمُهوُها الفل : لوقي مث «هبحي ام لعفو هبحب هيلإ برقتلا
 الف :هلوق يف هنم فوخلاب هناحبس رمأ دقو ...ءاجرلاو فوخلاو بحلا ركذف

 اطرش هنم فوخلا لعجف 21170 :نارمع لآ ةررس] 4َنيوْؤُم مك نإ نوفا َمُهوهاَك

 الف هتابجومو نامياإلا مزاول نم فوخلا نأ دوصقملاو ...ناميإلا قيقحت يف

 فرعأف هب دبعلا ةفرعم ناصقتنل وه امنإ هَّللا نم فوخلا ناصقنو ...هيلع فلتخي

 دادزا املكو هل هبحو هل هفوخو هنم هؤايح دتشا هَّللا فرع نمو هلل مهاشخأ سانلا

 ةصاخلا فوخو قيرطلا لزانم لجأ نم فوخلاف ابحو افوخو ءايح دادزا ةفرعم

 ."'" مزلأ مهلو قيلأ مهب مهو جوحأ هيلإ مهو ةماعلا فوخ نم مظعأ

 ضراعتي الو ةبحملا مزلتسي ءاجرلاو فوخلا نأ فلسلا ءاملع نيب دقو

 هللا ةيؤر ءاجر هيف لخدي لب «يداملا باذعلاو ميعنلا ىلع رصتقي ال هنأو ءاهعم
 : ةيميت نبأ لاق «ءرانلا لوخد دنع هّللا ةيؤر نم بجحلا فوخ وأ . ةنجلا يف

 مزلتسي امهريغو ءاجرلاو فوخلاف «ينيد لمع لك لصأ ةبحملا تناك اذإو»

 «هضغبي اميف ال هبحي اميف عمطي امنإ عماطلا يجارلا نإف ءاهيلإ عجريو ةبحملا

 .5471-575؟ : ص نيترجهلا قيرط ()



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 توعد نزل َكِيلْرألم : ىلاعت لاق «بوبحملا لانيل فوخلا نم رفي فئاخلاو هز سس كو

 َكْيَر ٌباَدَع نإ ْهَُباَدَع رفات مَتَمَحَي نوجْربَو بركأ مهيأ ةليسولا مهي ّلِإ توفي
 مسا ةنجلاف ةنجلا لوخدب قلعت نإو ءاجرلاف ...[07:ءارسإلا ةروس] اَنوُذَحَم نك

 يف هابتشالا لاوز نيبتي انه نمو ...هّللا هجو ىلإ رظنلا هالعأو «ميعن لكل عماج

 كتدبع امنإو «كران نم افوخ الو كتنج ىلإ اقوش كتدبع ام :لاق نم لوق

 يف لخدي ال ةنجلا نأ هعبات نمو وه نظ لئاقلا اذه نإف «كتيؤر ىلإ اقوش
 عتمتلا هيف امم كلذ وحنو عامسلاو حاكنلاو سابللاو برشلاو لكألا الإ اهامسم

 الإ هيف لخدي ال ةرخآلاو ةنجلا ىمسم نأ ىلع نوقفتم ءالؤهف ...تاقولخملاب

 :هلوق عمس امل خئاشملا نم طلغ نم ضعب لاق اذهلو ؛تاقولخملاب عتمتلا

 :[151 :نارمع لآ ةروس] 4 ةَرْضَأْلا ُدِِرب نب مُكحنِو اكْيَدلَأ ُدِبِرُب نب مكحنم»
 .رظنلا اهيف لخدي ال ةنجلا نأ مهنظل اذه لكو ...هللا ديري نم نيأف لاق

 ىلإ رظنلا اهيف ام ىلعأو «ميعن لكل ةعماجلا رادلا يه ةنجلا نأ قيقحتلاو

 «صوصنلا هب تربخأ امك «ةنجلا يف هنولاني يذلا ميعنلا نم وهو هَّللا هجو

 ."'”«رانلا نولخديو .«مهبر نع نوبوجحم مهنإف رانلا لهأ كلذكو

 : ةبحملا موهفم نع مهفارحنا -5

 بحي نأ ىلإ ديرملا نوهجوي مهنأ ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ماقملا اذه ةقيقح

 ةبحم سنج نم لب «هديسو هالومل فيعضلا دبعلا ةبحم سنج نم ال ءهّللا

 دجاوتيو روديو دعقيو موقي ةبحملا هذه ةدش نم هنإ ىتح .هقوشعمل قشاعلا

 ىنعملا اذه عمو «عرصو خارص هنم لصحي دقو ضرألا ىلع طقس امبرو

 لأس وأ «ءاهنم هّللاب ذاعتساو «رانلا نم فاخ نميف نوحدقي مهنإف ةبحملل دسافلا
 .اهلوخد ىجرو ءاهيلإ عراسو «ةنجلا هّللا

 5977/5٠١-"58., : ىواتفلا عومجم 0010



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 ةدحو ةدهاشم ىلإ لوصولا : ينعت مهنع هليصفت قبس امك ةصاخلا ةبحملاو

 لامعأ ىلإ تافتلالا مدعو «ةرظنلاو ةركفلا يف قارغتسالاو ءدوجولا

 يف ال ءهَّللا نم بلطلا مدعو «ءردقلا نم عقي امل مالستسالا ينعتو « حراوجلا

 .هل دارم لك يف بوبحملا قفاوي نأ لامكلا لب «ةرخآلا يف الو ايندلا

 «نآرقلا نم تايآ لاطبإ مزلتسي دساف ةديقعلا هذه نم هيلإ اوبهذ امو

 َةَنِج هيرو نم ىنلعَجأَوأل :هوقب هبر ايظا ميهاربإ ىعد دقف هّللا ءايبنأ ليلضتو

 اًوْعِراَصَو 96# : لاقف ةنجلا ىلإ عراسن نأ هللا انرمأو «[80 : ءارعشلا ةروس] رتل

 لآ ةروس] «َنيِقَّتمْلِل ٌتَّدِعُأ ٌضَرَأْلاَو ُتومَسلَأ اَهْضْرَع ِةَنَجَو ْمُكَبَر ني َوَرِهْعَم لِ
 َنوُلَوَقَي تييلاو» : لاقف رانلا نم هب نوذوعي نيذلا ىلع هّللا ىنثأو 2[: :نارمع

 .[10 :ناقرفلا ةروس] اًماَرََغ نك اَهَباَذَع تنإ ٌمَهَج َباّذَع اَنَع فِرَضَأ اَنَبَر

 ال يتلا ةصاخلا ةبحملا » :لاقف ةبحملل حيحصلا ىنعملا ميقلا نبا نيب دقو

 : يهف هللا هرفغي ال اكرش ناك هريغ اهب دبعلا بحأ ىتمو ؛هدحو هَّلل الإ حلصت

 ءةعاطلا لامكو «ميظعتلاو ءعوضخلاو «لذلل ةمزلتسملا «ةيدوبعلا ةبحم

 نم دوصقملاو ...الصأ هللا ريغب اهقلعت زوجي ال ةبحملا هذهف «هريغ ىلع هراثيإو
 دبعلا مالك رخآو «لسرلا ةوعد لوأ يهو «ةبحملا هذه وه امنإ رمألاو قلخلا

 دارفإو ةبحملا هذهب هرارقإو هفارتعا ةنجلا لخد هيلع تام اذإ يذلا «نمؤملا

 ىلإ ايندلا نم هب جرخي ام رخآو «مالسإلا يف هب لخدي ام لوأ وهف ءاهب برلا
 .اهيلإ لئاسو تاماقملا عيمجو ءاهل تالآلاو تاودألاك لامعألا عيمجو هللا

 بطق يهف «للعلاو بئاوشلا نم اهنيصحتو ءاهليمكتو ءاهليصحتل بابسأو

 ."'"( مالسإلا ةرجش قاسو ناميإلا حورو ةداعسلا ىحر

 قبس دقف ةبحملا موهفم نع ةيلذاشلا ةقيرطلا فارحنا ىدم نايب يف امأو

 ) )1١:ص نيترجهلا قيرط 447.



 ةيئاسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 نع ثيدحلا دنع ثحبلا نم ةقباسلا لوصفلا ىف ةدسافلا دئاقعلا هذه نالطب

 نكميو «كولسلا بادآو «ةقيقحلاو ةعيرشلاو ءردقلاو .دوجولا ةدحو ةديقع

 : دودرلا ضعب ىلإ انه راشي نأ

 مهفلا اذهف :هجئاوحو هظوظح بحملا ىسني نأ ينعت ةبحملا نأ ىوعد - ١

 هجئاوح بلط يف هبر نع نغتسم دبعلا نأ كلذ ىنعمف .ةنسلاو باتكلا مداصي

 «(ذبمحلا يملا ره هاو هلأ ل ةارقفلا مسأ سانلا امي 36# :ىلاعت لاق دقو

 ىداكبع تكللأس اداوم لاقف هوعدي نم ىلاعت هللا حدتما دقو ([18 :رطاف ةروس]
 همم ع

 .[ 8 ةرقبلا ةروس] 4« اذِإ 2 ٌةوعد ُبيِحْأ ٌكيِرَك ْفإَف ْع

 هميحمم ضاوخلا امأو ( يقارن باتجاو هرارأ لاثسا للا ىلإ برقا نع

 .هتعاط قيرط نع اهيلع لوصحلا نكمي الو ههَّللا نم ةبهلا قيرط نع لصحت
 يف فلسلا مهللض دقو «ةبحملا موهفمل ميلسلا مهفلا نع فارحناو لالض اذهف

 ةبحملا :ءالؤه خويش ضعب يل لاق » : ةيميت نبا لاق : ةفرحنملا ميهافملا هذه

 ءىش ىيأف .هدارم هلك نوكلاو .«بوبحملا دارم ىوس ام بلقلا نم قرحت ران

 ضغبأف نوكلا يف ام ضعب ضغبأ دق بوبحملا ناك اذإف :هل تلقف ءهنم ضغبأ

 بوبحملل ايلاوم نوكت مهتيلاوو «تنأ مهتببحأف مهاداعو مهنعلو مهتقمو اموق

 ."'"« ارجح مقلأ امنأكف لاق «؟هل ايداعم هل افلاخم وأ ءهل اقفاوم

 هَّللا قوقح عييضت نم امإو هللا دودح يدعت نم امإ «نيدلاب لهجلا رومأ

 ."'"« اهل ةقيقح ال يتلا ةلطابلا ىواعدلا ءاعدا نم امإو

 5١9/١٠١. : ىواتقلا عومجم مف



 « دقثو ضرع » ةيلذاشلا

 : يهو «ةبحملل نيعدملا نم ريثك اهيف طلغي ةلأسم انهه » :ميقلا نبا لاقو

 لك نإف «ينوكلا يقلخلا هدارم اهب ىنعملا سيل هدارم يف بوبحملا ةقفاوم نأ

 ولف «ةينوكلا هتدارإو هتئيشم بجوم وهف قئالخلا هلعفي ام لكو «هدارم نوكلا
 نيطايشلا تناكو ءالصأ ودع هل نكي مل هتبحم يه دارملا اذه يف هتقفاوم تناك

 هللا ىلاعت «هبابحأو هءايلوأ رمقلاو سمشلاو ناثوألا دابع نوكرشملاو رافكلاو

 ."7(اريبك اولع كلذ نع

 :لاوحألا بتارم يف مهلالض :ةثلاثلا ةلأسملا

 ١- سنألا موهفم نع مهفارحنا :

 هتنمضت امو «(هللاب سنألا لاح) ةلأسم يف ةيلذاشلا صوصن ضرع قبس

 نوكي ال هّللاب سنألا نأ :مهلوق ركذ اممف «ةيدقع تافلاخم نم صوصنلا كلت
 يف يقيقح لخدم كلاسلا ةدارال سيلو «ةيهلآلا ةيانعلا ضحمب الإ مهدنع

 لصو نم نأو «دوجولا ةدحوب سنألا وه ةصاخلا ةصاخ سنأ نأو «هب هققحت

 ةرابعلا يف مشتحي الو «هلاعفأو هلاوقأ يف طسبني نأ هلف هّللاب سنألا لاحل

 . نوكي سنألا لوصح نأو «هبر نيبو هنيب بدألا طقسيف ءهبر نم هبرقل لعفلاو

 ركذلاو «قلخلا نم ةشحولاو «ةولخلاو ةلزعلا يف قلخلا نع عاطقنالاب

 نأ ميقلا نبا نيب دقو ءاهدر يف فاك اهروصت درجم لئاسملا هذهو «يفوصلا

 لامعأ نم ةحلاصلا لامعألاب ىلاعت هَّللا ىلإ برقتلاب لصحي هّللاب سنألا لاح
 عيطم لكف «ةبحملاو ةعاطلا ةرمث سنألا» :لاقف .حراوجلاو بولقلا

 ." 2« شحوتسم صاع لكو «سنأتسم
 لامو ةجوز نم هللا ريغب لاغتشالا مهدنع هَّللاب سنألا يفاني امم ناك اذإو

 ) )1١نيكلاسلا جرادم :رظناو .457 : ص نيترجهلا قيرط : 7/ 4١.

  (00/؟ : نيكلاسلا جرادم 571.



 هنإف جيوزتلاب هسفن ديرملا لغشي ال نأ يغبني :دماح وبأ لاق » : هلوق دنع سنألا

 « ىلاعت هّللا نع لغش هللا ريغب سنأ نمو ةجوزلاب سنأيو كولسلا نع هلغشي

 دصق نم نأ ملع ام هارتأ همالك نم بجعأل ينإو» :هلوقب يزوجلا نبا قلعف

 وأ ءكولسلا ةداج نع جرخي مل هنإف هتجوز فافع وأ دلو دوجوو هسعن فافع

 ىلاعت هّللاو «ىلاعت هّللا ةعاطب بولقلا سنأ ىفاني ةجوزلاب ىعيبطلا سنألا ىري
 َلَمَحَو اهبل اوُكَدَتْل اًهيَورَأ مْكِسّفنَأ ني ركل َقَلَخ» :هلوقب قلخلا ىلع َّنم دق

 حج
 يا ا هد

 ةتفت رباج نع حيحصلا ثيدحلا يفو «[١7:مورلا ةروس] ه«َةَمَحيَو ةدوُم مكسب

 يذلاب ناك امو 0( كبعالتو اهبعالت اركب تجوزت اله :  هل لاق ٍةِكَي يبنلا نع
 ىلإ طسبني ناك امل ِكك ِهَّللا لوسر ىرتأ «ىلاعت هّللاب هسنأ عطقي ام ىلع هلديل
 تالاهج اهلك هذه ءهّللاب سنألا نع اجراخ ناكأ اًييَو ةشئاع قباسيو «هئاسن
 . ©” ملعلاب

 : طسبلاو ضبقلا يف مهفارحنا -"

 نع أشني ضبقلاف ءءاجرلاو فوخلا ماقمب ةريبك ةقالع هل طسبلاو ضبقلا
 يف ةنسلا لهأل لوق نم هضرع قبس امو «ءاجرلا نع أشني طسبلاو «فوخلا

 .مهلوق نايب يف فاك تاحفص لبق ءاجرلاو فوخلا

 بابلا اذه يف مهأطخ نيبتي مهنع هضرع قبس اممف ةيلذاشلا ةقيرطلا امأو

 ربتعي طسبلا لاح نأو «بيغلا ةفرعم بلط طسبلاو ضبقلا ةرمث نأب مهلوق نم

 ,مهيلع ضارتعالا مدعو «مهحطش يف تاحطشلا لهأل ميلستلل فاك اًرذع

 «ةيفوصلا تاحطش نع ليصفتلا ءاقبلاو ءانفلا يف مهلوق ضرع دعب ىيتأيسو

 .مهيلع لاحلا ةبلغو

 .ل6١ : ح ملسمو 21559517: ح يراخبلا هجرخسأ 0200



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 : ءاقبلاو ءانفلا يف مهفارحنا -"

 وحملاو ءروضحلاو ةبيغلاو ءوحصلاو ركسلاو «ءاقبلاو ءانفلا يف مالكلا

 يف ءاقبلاو ءانفلا لاح ىلع مالكلا ليصفت قبس دقو «دحاو باب نم تابثالاو

 ءانفب دارملا نأ كانه نيبتو «(ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع دوجولا ةدحو) ثحبم

 .رفكو لالض اذهو «دوجولا ةدحوب لوقلا وه ءاقبلا لاح وأ «ةصاخلا

 نايبو «ءاقبلاو ءانفلا يناعم نايب يف ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا متها دقو

 لوق كلذ نمو .بابلا اذه يف ةيفوصلا تايرفك ىلع درلاو «دودرملاو لوبقملا

 عونو «ءايلوألاو ءايبنألا نم نيلماكلل عون :عاونأ ةثالث ءانفلا ١ :ةيميت نبا

 .نيهبشملا نيدحلملا نيقفانملل عونو «نيحلاصلاو ءايلوألا نم نيدصاقلل

 الو هللا الإ بحي ال ثيحب هللا ىوس ام ةدارإ نع ءانفلا وهف :لوألا امأف

 ةدارإلاب دارملا وهو ...هريغ بلطي الو «هيلع الإ لكوتي الو «هايإ الإ دبعي

 هيضرو هللا هدارأ ام الإ ىضري الو بحي الو ديري الأ دبعلا لامكو «ةينيدلا

 هللا هبحي ام الإ بحي الو «بابحتسا وأ باجيإ رمأ هب رمأ ام وهو «هبحأو

 ...نيحلاصلاو ءايبنألاو ةكئالملاك

 نم ريثكل لصحي اذهو «ىوسلا دوهش نع ءانفلا وهف :يناثلا عونلا امأو

 فعضو هتبحمو هتدابعو هللا ركذ ىلإ مهبولق باذجنا طرفل مهنإف «نيكلاسلا

 ريغ مهبولقب رطخي ال ءدصقت ام ريغ ىرتو دبعت ام ريغ دهشت نأ نع مهبولق
 هدوجومب بيغي هنإف ءاذه ءانفلا بحاص ىلع ىوق اذإف ...نورعشي الو لب ههّللا

 نع هفورعمبو «هركذ نع هروكذمبو «هدوهش نع هدوهشمبو ءهدوجو نع

 ىقبيو «هاوس نمم ةدبعملا تاقولخملا يهو «نكي مل نم ىنفي ىتح «هتفرعم

 ...ىلاعت برلا وهو لزي مل نم
 دحتي بحملا نأو ءداحتا هنأ اونظو .ماوقأ هيف لز عضوملا اذهو

 نإف .طلغ اذهو ءامهدوجو سفن يف قرف امهنيب نوكي ال ىتح بوبحملاب



 ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم : ثلاثلا بابلا

 ادسفو الاحتسا اذإ الإ ءيشب ءيش دحتي ال لب ءالصأ ءيش هب دحتي ال قلاخلا

 «صقن هيف هلك ءانفلا اذهو ...اذه الو اذه وه ال ثلاث رمأ امهداحتا نم لصحو

 ءراصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلاو ءرمعو ركب يبأك ءايلوألا رباكأو

 نم ءيش عقو امنإو «ءايبنألا نم مهقوف وه نمع الضف «ءانفلا اذه يف اوعقي مل

 ال نأ دهشي نأ وهف «ءانف ىمسي دق امم :ثلاثلا عونلا امأو...ةباحصلا دعب اذه

 برلا نيب قرف الف «قولخملا دوجو وه قلاخلا دوجو نأو هللا الإ دوجوم
 وهو ..داحتالاو لولحلا يف نيعقاولا داحلإلاو لالضلا لهأ ءانف اذهف ءدبعلاو

 ."0(نوعرف لآ قيقحت

 :لاوحألا باحصأ بيصت يتلا تاحطشلا مكح

 لعفل كلذ هب ىدأف لاحلا هبلغ نم مكح يهو «لاوحألاب قلعتت ةلأسم يقب

 :لاقف بابلا اذه يف اًلصأ ةيميت نبا عضو دقو ءهلوق وأ روظحم

 نم هب ربخأ اميف هقدصف ءارهاظو ءانطاب هعبتا نم الإ يلو هَّلل سيل»
 كرتو تابجاولا ءادأ نم قلخلا ىلع ضرف اميف هتعاط مزتلاو «بويغلا
 رمأو «بجوأ اميف هتعاط امزتلم ربخأ اميف اقدصم هل نكي مل نمف «تامرحملا

 مل نادبألا ىلع يتلا ةرهاظلا لامعألاو بولقلا يف يتلا ةنطابلا رومألا يف هب

 اذام تاداعلا قراوخ نم هل لصح ولو هلل ايلو نوكي نأ نع الضف انمؤم نكي
 ملقلا عفر دق نيناجملاو لافطألا نم فلكمب سيل نم نكل ...لصحي نأ ىسع

 نونوكي ام اًرهاظو اًنطاب هاوقتو هّللاب ناميإلا نم مهل سيلو نوبقاعي الف «مهنع
 .("”« نيبلاغلا هدنجو نيحلفملا هبزحو «نيقتملا هللا ءايلوأ نم هب

 : نيكلاسلا جرادم يف ءانفلل ميقلا نبا ليصفت رظناو ,؟75-١١/8١5775 : ىواتفلا عومجم 0010
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 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 نم هيلع باوجلاف ؟هيلع مالي وأ ,هيف فلاخ يذلا هلاح هل ملسي له امأو
 م

 : نيقس

 : هلاح هل ملسي نأ - ١

 .بقاعي الو مذيالو ءرذعيو «هلاح هل ملسي نم سانلا نم نأ ةيميت نبا ركذ

 نوكي دق رمألا اذه نأ وأ .هقيرط يف قداص هنأ فرع وأ ءروذعم هنأ ملع اذإ

 باتكلا نم اهقح ىطعت رومألا هذه نأ :اذه عامج» :لاقف .'''هنم داهتجا

 ملو ؛هعابتا بجو يهنلاو رمألاو «ربخلا نم ةنسلاو باتكلا هب ءاج امف «ةنسلاو

 نم اًنئاك كلذ فالخ يف دحأ عابتا زجي ملو «ناك نم انئاك هفلاخ نم ىلإ تفتلي

 نإو «هتعاطو لوسرلا عابتا نم ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا هيلع لد امك «ناك

 بولسم نوكي نأب ةعيرشلا هترذع ثيح هرذع يطعي كلذ هنع ردص يذلا لجرلا

 ايولغم وأ ءايلمع وأ ايلوق اداهتجا انطخم ادهتجم وأ زييمتلا طقاس وأ «لقعلا

 الب ركنملا لعفلا نم هنع ردص ام در هنكمي ال ثيحب كرتلا وأ لعفلا كلذ ىلع
 هعون بابلا اذه نوكيو ءهلعف بنذ الب بجاولا كلذ ءادأ هنكمي الو ءهلعف بنذ

 الو ةعرش كلذ لعجي الو ةنسلاو باتكلا فلاخ ام عبتي ال ثيحب اظوفحم

 بللي هللا لوسر دمحم هب ءاج ام الإ ةعرش الو هللا ىلإ ليبس ال لب ءاجاهنم

 .«نورذعيف ةمدقتملا هوجولا ىلع كلذ ضعب اوفلاخ نيذلا صاخشألا امأو

 هلاعفأو هلوق نم ذخؤي دق سانلا نم دحأ لك نإف «نوبقاعي الو «ءنومذي الو

 عبتي ال لاعفأو «لاوقأ هل نم الإ ةمئألا نم امو هدي هَّللا لوسر الإ كرتيو

 ."'”« اهيلع مذي ال هنأ عم ءاهيلع

 :لاح هل ملسي ال -؟

 ضعب هيلع ترهظ نم باقعو مذ مدع نم ةيميت نبا نع هركذ قبس ام

 381/٠١ :ىواتفلا عومجم :رظنا )١(
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 كلذ لعف نم امأ «ريخلاو حالصلاب فرع نم قح يف وه امنإ ةفلاخملا لاوحألا

 فرعي نأ لثمف : هلاح هيلإ ملسي ال يذلا امأو » : هيف لاق دقف فنصلا اذه ريغ نم

 يف ركاستيو دجاوتي هنأ هنم فرعي وأ ...موللا هنع طقسيل هلوتي لقاع هنأ هنم

 فرعي وأ «ةركنملا رومألا نم عقي اميف مالملا هنع عفريو ءاريخ هب نظيل هدجو

 نع فارحنالا زيوجت هنم فرعي وأ «هاوهل عبتم هنأو «هل نيبت دق قحلا نأ هنم

 دق نم لاجرلا نم نأو ءاهفلاخي امب هوفتي دق هنأو «ةيدمحملا ةعيرشلا بجوم
 فلاخملا ضحملا ردقلا عم يرجي نأ وأ «هفلاخي نأ هل وأ لوسرلا نع ىنغتسي

 .هنع ضرعيف قحلا هل نيبيو .ةعيرشلا فلاخي نمم مهوحنو ءالؤهف ...نيدلل

 .بلقلاو «ناسللاو «ديلا نم ةعيرشلا هب تءاج ام بسحب مهيلع راكنإلا بجي

 مهلاعفأو .مهلاوقأ يف نيروذعملا نيلوألا عبتا نم يلع ركني اضيأ كلذكو

 هتعباتمل هجو الف هقح يف فتنم مهب ماق يذلا رذعلا نإف «عرشلل ةفلاخملا
 هف 1 ُ : ١

 .؟ 86-7585 ٠١/ : ىراتفلا عومجم )0010
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 ىسسمور» مدد سك

 « دقدو ضرع » ةئلذاشلا

 ةمئاحلا

 نمو ءهبحصو هلآ ىلعو ِةكَي هَّللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هَّلل دمحلا

 :دعبو «نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت
 هذه لالخ نمو «ثحبلا اذه مامتإ نم هقيفوتو هللا نوعب تيهتنا دقف

 -اًدقنو اًضرع - اهكولسو اهتديقع يف ةيلذاشلا ةقيرطلا نع ةعسوملا ةساردلا
 يتلا دئاوفلاو جئاتنلا مهأ لمجأ نأ نكميو «ةميظع ةدئاف اهنم تدفتسا دقف

 : ةيلاتلا طاقنلا يف اهيلإ تلصوت

 هيف تضرعت نرق وهو .«يرجهلا عباسلا نرقلا يف ذ شاع يلذاشلا نأ ١-

 قرطلا روهظ ىلع دعاس امم ةيجراخو ةيلخاد تامجهل ةيمالسإلا ةمألا

 اميف اهدادتماو ةيلذاشلا ةقيرطلا روهظل ةبسانم ةئيب نرقلا اذه لعجو ةيفوصلا

 .نورقلا رم ىلع يلذاشلا عابتأ دي ىلع دعب

 يف نيرشتنم رصعلا اذه ىلإ خويشو عابتأ ةيلذاشلا ةقيرطلل لاز ام ١-

 اهنوفصيو اهنع نوعفادي «برغملاو ماشلاو رصم يف ةصاخو يمالسإلا ملاعلا

 هذه ةرصنل تاودنلا نومظنيو بتكلا نوفلؤيو .«كولسلاو ةديقعلا ةمالسب

 ةفلاخملا اهتقيقح نايبل دادعتسالاو اهنم رذحلا بوجو ينعي امم ةيعدبلا ةقيرطلا

 .ةباحصأو ِةَِلَم يبنلا ةقي

 ءاوهألا ةرثك ىنعي امم ةيلذاشلا ةقيرطلا نع ةعرفتملا قرطلا ةرثك -

 ةدحو باسح ىلع ناك ولو عابتألا بلجو زيمتلل مهتبحمو مهخويش يف عدبلاو

 .ةيمالسالا ةمألا

 اهخياشم نأب ىرخألا ةيفوصلا قرطلا نع ةيلذاشلا ةقيرطلا تفلتخا -:5

 .ةماعلاو ءاملعلا مامأ ىربكلا ةيفوصلا مهدئاقع راهظإ اوبنتجا لئاوألا

 نيرصاعملا نم ريثك عقوأ امم «مهعابتأ نم ةصاخلا ىلع اهراهظإ اورصتقاو
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 كلسو ءمهحدم نم دجوف «ةيلذاشلا ةقيرطلا هذه ةقيقح يف نيرخأتملاو

 نم نيبت دقو ,يفسلفلا فوصتلا نم اهولخيب مهفصوو .ءاهقفلا نم مهتقيرط

 نم ةالغلا تالوقمب تلاق «ةيفسلف ةيفوص ةقيرط اهنأ ةساردلا هذه لالخ

 ةيسلاو توكسلا تمازتلاو دئاقعلا هذهب ريهشتلا د تبنتجا اهنأ ريغ «ةيفوصلا

 يبأ صوصن يف ةرابعلا ةقيقحو ةرابعلا رهاظ نيب قيرفتل بوجو -6
 ةنسلاو باتكلا صوصن ىلع راصتقالا حدمت يتلا هعابتأو يلذاشلا نسحلا

 نع قلعتملا لصفلا لالخ نم نيبتو ءامهيلع ماهلالاو فشكلا ضرع بوجوو

 بيصن اهل سيل ظافلأ درجم اهنأو «ىوعدلا هذه بذك مهدنع يقلتلا رداصم

 .قيبطتلا نم

 رداصمل ةفلاخملا «ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةيعدبلا يقلتلا رداصم ةرثك -5

 لهأ نم نيمدقتملا ةيفوصلاو .حلاصلا فلسلا اهيلع ناك يتلا ةيعرشلا يقلتلا

 .عابتالا

 يقلتلا رداصم نع دعبلا نم ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ فالتخا توافت -'

 ناك يفسلفلا فوصتلا هيف ىأر نمف «يلذاشلا فوصتلا مهف بسحب ةحيحصلا

 لئاسملاو ةيعدبلا رداصملاب اكسمت رثكأو «ةميلسلا ةديقعلا نع اًدعب دشأ

 ةفلاخم لقأ ناك يكولسلا يلمعلا فوصتلا هيف ىأر نمو «ةيرفكلا ةيدقعلا

 .ةميلسلا ةديقعلل

 ةنسلاو باتكلا نم يقلتلا نم مهدعب ىلع ةبترتملا ةريطخلا جئاتنلا ةرثك -8

 ةذاش ةقرف مهلعج يذلا رمألا «ةيلمعلاو ةيدقعلا عدبلا نم ريثك يف مهعقوأ امم

 ...اهباقلأو اهدئاقعو اهخياشمب نيملسملا روهمج نع

 ةقلعتملا داقتعالا باوبأ يف ةريطخ لئاسم يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لالض - 9

 لوصح نم ةيبوبرلا تافص نم اًريثك اوتبثأف «ديحوتلا ماسقأ يف ىلاعت للاب

 ءاعدلا مهل اوفرصف «مهخياشم نم ريثكل ىلاعت ِهّللاب ةصتخملا رضلا عفدو عفنلا



 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 مهخويش فصو ىلإ ةياهنلا يف مهلصوأ امم ءرذنلاو حبذلاو ةثاغتسالاو

 .هتافصو ىلاعت هللا قالخأب اوقلختي نأ زاوجو هئامسأو ىلاعت هللا تافصب

 ةيالولاو ةلاسرلاب ةقلعتملا داقتعالا باوبأ رئاس يف مهلالض-٠

 «ةيدمحملا ةقيقحلاب لوقلاك ىربك ةيدقع ءاطخأ يف مهعوقوو «ةماركلاو

 امم ةردقلاو ملعلا يف لامكلا يلولا ةقيقح نأو «يبنلل يلولا ةهباشم زاوجو

 ةدهاجملاب همايق دنع يفخملا لامكلا اذهل مهنم يلو لك لصي نأ زاوج ينعي

 .ءيش لك ىلع رداقو «ءيش لكب اًملاع نوكيف ةضايرلاو
 ةيفوصلا قرطلا قاب نع ديدشلا مهصرحو ءردقلا باوبأ يف مهلالض ١-

 يف نوكي نأ لامكلا نأو «دبعلا نع رايتخالاو ريبدتلا طاقسإ لصأ ىلع ىرخألا

 .اًيربج هنطاب يفو اًراتخم هرهاظ

 لمكأ اهنأو «قئاقحلاب ىمست ةينطاب مولع دوجو ىوعد يف مهلالض -75

 .اهعابتأ مظعيو اهب نمؤي ىتح دبعلا لمكي الو «ةعيرشلا مولع نم

 رئاسك ةيلذاشلا ةقي دس ان تابثإو ؛دوجولا ةدحوب كوقلا يف مهلالض

 ةيقبلا نع اوفلتخا مهنأ الإ «ةديقعلا هذهب تلاق يتلا ىرخألا ةيفوصلا قرطلا

 : يلذاشلا لاق امك نطابلا يف عمجلا داقتعاو ءرهاظلا يف قرفلاب قطنلا بوجوب

 يف عمجلاو ءادوجوم كناسل ىلع قرفلا نكيلف ءاهيف مول ال يتلا تدرأ نإ

 نم ةيلاخ اهنأب ة ةقيرطلا هذه فصو نم ىلع در اذه يفو «' ''( اًدوهشم كنطاب

 .دوجولا ةدحوب لوقلا ةعدب

 سفنلا ةقيقحل مهترظن ثيح نم سفنلاب ةقلعتملا باوبألا يف مهلالض ١6-
 ريغ ةميدق كلذب تناكف «ىلاعت هللا رون نم ةعطق هولعج يذلا اهلصأو

 نم ىلاعت هللا تاذل لصحي ام لثم لامكلا نم اهل لصحي هنأو «ةقولخم

 )١(  ص ننملا فئاطل :١١5.
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 .ةلماكلا سفنلاب مهدنع ةامسملا يهو «لامكلا

 ةيعدبلا قرطلا ناولأ مهمازتلاو «سفنلا ةدهاجم باوبأ يف مهلالض -65

 يف ةحايسلاو «تمصلاو ءرهسلاو ءعوجلا نم سفنلا بيذعت يف ةقاشلا
 نع ماتلا لاصفنالاو ءاياوزلاو فوهكلا يف نكسلا موزلو ءرافقلاو يراربلا

 برقأ ناك املك مهنع دعبأ ناك املكف «نكسملاو لكأملاو سبللا يف قلخلا

 .مهمعز يف هبرل

 ةدابعك اهكولس أومعز يتلا ةيعرشلا تايمسملا نم ريثك يف مهلالض ١1-

 .ةقيقحو ةنطاب اهوفلاخو اًرهاظ اهب اومستف «باداآلاو راكذألا

 .تاماقملاو لاوحألا اهومس ىتلا بولقلا لامعأ باوبأ يف مهلالض - ١١7

 داحتالاو دوجولا ةدحوب لوقلا ىلإ تايمسملا هذه لالخ نم اولصوتف
 تادابع اهولعجو «ةيبلقلا لامعألا هذه نم اًريثك اوصقنت مهنأ امك «لولحلاو

 .صاوخلا نود ماوعلاب ةصاخ

 هذهب ثحبلا اذه جارخإ ىلع ينناعأ يذلا هركشأو ىلاعت هللا دمحأ اًريخأو

 هجولا ىلع اهبناوج مهأ نايبو اهضرع يف تقفو نوكأ نأ وجرأ يتلا ةروصلا
 .هدحو هلل لامكلاو هلمع يف أطخلل ضرعتي ناسنإلا نأ كش الو .بولطملا

 هيلع ناك امك كي هيبن ةنسو هباتك عابتا انقزري نأ ىلاعت هللا لأسأ ماتخلا يفو

 يدلاولو يل رفغي نأو «كوسلاو دئاقعلا يف للزلا انبنجي نأو «ةمألا هذه فلس

 .بيجم عيمس هنإ نيملسملا عيمجلو يخياشملو
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 عجارملا سرهف
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 عجارملا سرهف

 بتكلا راد «يسامجلسلا دمحأل «غابدلا زيزعلا دبع يديس مالك نم زيربالا

 .ه١5١/ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا

 راد «يقشمدلا ذاعم يبأ قيقحت «يسدقملا حلفم نبال «ةيعرشلا بادآلا

 .ه ١5١1 :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا

 ماسي قيقحت «يديزوبلا دمحمل «ةيفوصلا قيرط كلاسل ةيضرملا بادآلا

 .حتفلا راد ءدوراب دمحم

 بتكلا راد : يلايكلا ميهاربإ مصاع: قيقحت «يدرورهسلل «نيديرملا بادآ

 . ه57١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا

 : ةيناثلا ةعبطلا «ماصتعالا راد «يماشلا دمحمل «فوصتلاو مالسإلا

 .ه484

 :بادآلا ةبتكم «ميهاربإ يكز دمحمل «يمالسإلا فوصتلا ةيدجبأ

 .مما 065

 «ينانبللا باتكلا راد «ينازاتفتلا ءافولا يبأل ةيفوصلا هتفسلفو نيعبس نبا

 .م1917/ : ىلوألا ةعبطلا

 ولجنألا ةبتكم «ينازاتفتلا ءافولا يبأل «هفوصتو يردنكسلا هللا ءاطع نبا
 . ه7/9١ :ةيناثلا ةعبطلا «ةيرصملا

 .ةبيط راد «ةيقشمد نمحرلا دبعل ,فوصتلاو يلازغلا دماح وبأ

 .يكرتلا راد «ةنيذ وب دمحمل «يلذاشلا نسحلا وبأ

 .رامع ملاس ىلعل ,؛هفوصت «همولع «هخيرات ء.هرصع «ىلداشلا نسحلا وبأ

 .م1957١ :ىلوألا ةعبطلا .فيلأتلا راد

 . ه ١١97 «بعشلا راد ,دومحم ميلحلا دبعل «يسرملا سابعلا وبأ

 راد «يبودنسلا نسحل «ةيردنكسإلاب عماجلا هدجسمو يسرملا سابعلا وبأ
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 .م1555١ :ةيرصملا بتكلا

 . ه 1754 :ىلوألا ةعبطلا «ينانبلا هللا حتفل «ةينابرلا ةيانعلا لهأ فاحتإ

 ةعبطلا ءركفلا راد .حلملا ضاير دمحمو «ةظابأ رازنل «مالعألا مامتإ

 ها5575١ :ةيناثلا

 ةسسؤم «يدماغلا دمحأ قيقحت «يسدقملا دمحم يبأل ولعلا ةفص تابثإ

 .ه ١509 :ىلوألا ةعبطلا .نآرقلا مولع

 «تاديبع دومحمل نيرشعلا نرقلا لالخ يناديملا ةيمالسإلا تاعامجلا رثأ

 .ه9٠5١ :ىلوألا ةعبطلا «ةلاسرلا ةبتكم

 «ةيبعشلا ةأشنملا تاروشنم ءميشخ يمهف يلعل «ةيقوّرزلاو قوّرز دمحأ
 .م١٠19 :ةيناثلا ةعبطلا

 2١5٠١ «ةرهاقلا ةوحصلا راد «دامح نب ىلع نب دمحمل «ديبع ينب رابخأ

 .ةرقن يماهتلا قيقحت

 ةبتكم «ميهاربإ ديسلا يدجم قيقحت «يرجآلا ركب يبأل «سوفنلا بدأ
 .ه7١5١ :ىلوألا ةعبطلا ءهروهنمد «ةنيل

 : حالصإلا ةعبط «نامثع ىلعل «برعلا دنع يمالسإلا فوصتلا راودأ

 ١ .ه 5307

 ةعبطلا «ةميزخ نبا راد «نازوفلا حلاصل «داقتعالا حيحص ىلإ داشرإلا

 .ه5١5١ :ىلوألا

 بتكلا راد «يناكوشلل ,لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ

 .ه5١5١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا

 راد «يوانملا نيدلا نيزل «نمحرلا ءايلوأ بقانم ركذب ناطيشلا ءايلوأ ماغرإ
 .م1999:ىلوألا ةعبطلا ءرداص

 «ينابلألا نيدلا رصان دمحمل «ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ

 . ه6٠5١ :ةيناثلا ةعبطلا «يمالسإلا بتكملا «شيواشلا ريهز فارشإب



 جا سوم
5 

-1/ 

-8 
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 ل

 ةعبطلا «يبنتملا راد «حاتفلا دبع ديعس قيقحت ءريبكلا افو دمحمل «لزألا

 ١447. :ىلوألا

 راد «يرصانلا سابعلا يبأل .ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالا

 .يرصانلا دمحمو « يرصانلا رفعج : قيقحت ١5418« «ءاضيبلا رادلا بتكلا

 دمحم ىلع :قيقحت «ربلا دبع نبال ,باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا

 . ه6١5١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «ضوعم

 هققح «يراقلا يلع الملل «ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا

 . ه 179١ :ىلوألا ةعبطلا «يمالسإلا بتكملا .غابصلا يفطل نب دمحم

 ءرّيغصلا ديجملا دبعل «م19/18١ نينرقلا يف يفوصلا ركفلا حالصإ ةيلاكشإ

 . ه6١5١ :ةيناثلا ةعبطلا «ةديدجلا قافآلا راد

 .توريب ليجلا راد ءرجح نبال «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 د «ةمألا فلس مالكو ةنسلاو باتكلا لالخ نم ةيمالسإلا قالخألا لوصأ

 .ه5754١ «ىلوألا ةعبطلا ءضاير دمحم

 : ةيبالطلا ةيمالسإلا ةكرحلا «قورز نسح هّللا دبعل «فوصتلا لوصأ

 . ه١ 6

 :ةعبارلا ةعبطلا «ميهاربإ يكز دمحمل «لوألا ءزجلا ءلوصولا لوصأ

 .ه 7

 هثيداحأو هتايآ جّرخ «يطيقنشلل «نآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ

 :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «يدلاخلا زيزعلا دبع دمحم

 .ه1١/

 : ىلوألا ةعبطلا «نافع نبا راد «يلالهلا ميلس قيقحت «يبطاشلل «ماصتعالا

 .ه 75

 ةعبطملا «يمناغتسملا هويلع نبال «لئاسرلاو ةبوجألا يف لهانملا بذعأ

 .م991١ «ةيناثلا ةعبطلا «ةيولعلا
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 راد «لايشلا نيدلا لامجل :«يمالسإلا رصعلا يف ةيردنكسإلا مالعأ

 .م1950 :رصمب فراعملا

 : ةنماثلا ةعبطلا «نييالملل ملعلا راد ءيلكرزلا نيدلا ريخل «مالعألا

 م4

 .تاماشلا يبأ دومحمل «ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا ىلع ةيهلإلا تاماهلإلا

 .ه٠٠84١1 :ةثلاثلا ةعطلا

 .ليدنق معنملا دبعو مالع نسحل «ةيسافلا ةيلذاشلا ةيفوصلا مالعأ

 راد ءنصغلا ناميلس بيترتو عمج ؛مالسالا خيش دنع بولقلا لامعأ
 .ه١51١ا/ ءةمصاعلا

 . ه٠5١1ا/ :ىلوألا ةعبطلا «ىناخلا ةبتكمو ىمالسالا بتكملا «ىفيفع

 ةعبطلا «ميهاربإ يكز دمحمل ءروبقلاو ةليسولا اياضق وأ ماحفإلاو ماهفإلا

 .ه7٠8١ :ةئلاثلا

 «يندملا ةعبطم «يرئازجلا ركب يبأ خيشلل هللا دابع اي فوصتلا ىلإ

 .ه8/٠5١ :ىلوألا ةعبطلا ءرصم

 نب دمحم :قيقحت «يناعمسلا رفظملا يبأل ءثيدحلا باحصأل راصتتالا

 .م1995 :ىلوألا ةعبطلا ءرانملا ءاوضأ ةبتكم ينازيجلا نسح نب نيسح

 ١789. :ةيناثلا ةعبطلا ءيضارلا ةمالسل «ةيناسنالا

 «يناعنصلل «فاطلألاو تاماركلا نم مهل امو ءايلوألا ةقيقح يف فاصنإلا

 ,يجاوعلا يلع نب نسح /د فارشإب ملعلا ةبلط نم ةعومجم :قيقحت
 . ه511١/ :ىلوألا ةعبطلا

 مالسلا دبعل «ةيفوصلا هّللا لهأ قيرط يف ةيهبلا ننملاو ةينسلا راونألا

 .ه5/84١ :ةيدمحملا ةعابطلا راد ءرمسألا

 زيزعلا دبع قيقحت .«يمشاهلا دمحمل «نيفكاعلا ريمس و نيفئاخلا سيئأ
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 .ه ١”١55 :ةيناثلا ةعبطلا .ناوريسلا ةسسؤم «ناوريسلا

 «يتوريبلا راد ةبتكم «يتوريبلا دومحم عمج «ةيلذاشلا ةقيرطلا داروأ

 . ه577١ :ىلوألا ةعبطلا

 ةبتكملا «تزع دمحم قيقحت «ةبيجع نبال «مكحلا حرش يف ممهلا ظاقيإ

 .ةيقيفوتلا

 ةعبطلا «رجه راد «يكرتلا هللا دبع قيقحت «ريثك نبال «ةياهنلا و ةيادبلا

 . ه5117١ :ىلوألا

 «ةينطولا ةقارولاو ةعبطملا «بالج نسحل «يبرغملا فوصتلا يف ثوحب

 .ه5١5١ :ىلوألا ةعبطلا

 .14017 .” ط «يمالساإلا بتكملا ء«ركاش دومحمل «يمالسالا خيراتلا

 .0 ط 2م1985 ؛ىلوألا ةعبطلا «توريب .ملقلا راد ,نودلخ نبا خيرات

 ةعبطلا ءأرقا راد «يبرغملا ثيغملا دبعل ءاهروطتو ةيلذاشلا ةقيرطلا خيرات

 .ها577١ :ىلوألا

 .يواقردلا يبرعلا لئاسر عومجم يهو «ةيفوصلا بهذم يف ةيدهلا روشب

 ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «يلايكلا ميهاربإ مصاع روتكدلا اهب ىنتعا

 .ه 14 : ىلوألا

 مولعلا راد ةبتكم «شيودلا ىسوم قيقحت «ةيميت نبال «داترملا ةيغب

 ١1108. ءاط .مكحلاو

 راد «يناجتلا حئاسلا يبرعلا دمحمل ءديرملا ةينم حرشل ديفتسملا ةيغب

 .توريب « ليجلا

 .اهنع ةروصم ةعبط «قالوب ةعبط «يديبزلل «سورعلا جات

 .«جنوي يد ديرفل «رشع عساتلا نرقلا يف رصم يف ةيفوصلا قرطلا خيرات

 .م14465١ :باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «.لامجلا يمهف ديمحلا دبع ةمجرت

 راد ,«يطويسلا نيدلا لامجل «ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا دييأت
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 ١577 :ىلوألا ةعبطلا «يبرعلا ملقلا

 : ةيناثلا ةعبطلا «دشرلا ةبتكم «عيدجلا رصانل «هماكحأو هعاونأ كربتلا

 .ه١

 .«توحلا فسوي لامك قيقحت «ينيارفسالا رفظملا يبأل «نيدلا يف ريصبتلا

 ١5٠7 :ىلوألا ةعبطلا «بتكلا ملاع

 ءراجنلا ديجملا دبعل «ترموت نب يدهملا ةكرح يف حالصالا ةبرجت
 .ه516١ .”ط .يمالسإلا ركفلل يملاعلا دهعملا

 روتكدلا قيقحت .«يطويسلل «صاصقلا بيذاكأ نم صاوخلا ريذحت

 . ه ١5٠5 :ةيناثلا ةعبطلا «يمالسإلا بتكملا «غابصلا يفطل نب دمحم

 «يمالساإلا بتكملا «ينابلألل ءدجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت

 .ةعبارلا : ةعبطلا ءتوريب

 .ةينامثعلا فراعملا ةرئاد « ١1788 «5 ط «يبهذلل ءظافحلا ةركذت

 .ةنجلا ضاير ةبتكم «ديرف دمحأل «ةيفوصلاو ةنسلا لهأ نيب ةيكزتلا

 .ةرهاقلا

 .دايع قيفوت دمحأل ءهرثأو هتعيبط و هسرادم و هخيرات يمالسالا فوصتلا

 .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم
 راد «ةيفوصلا قرطلا مومع ةخيشمل ؛هئدابمو هتلاسر يمالسإلا فوصتلا
 . ه 171/8 «يبرعلا باتكلا

 و عبطلل رصعلا راد «يوابيطلا فيطلا دبع «يبرعلا يمالساإلا فوصتلا
 .م195/8١ :رصم يف رشنلا

 .ه١55١:يبرعلا باتكلا راد «خوّرف رمعل «مالسإلا يف فوصتلا

 .بادآلا ةبتكم «ليوطلا قيفوتل «ينامثعلا رصعلا ناّبأ رصم يف فوصتلا

 ةعبطلا «ةفاقثلا راد ءرّيغصلا ديجملا دبعل «ةسراممو يعوك فوصتلا

 .م19499 :ىلوألا
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 ثوحبلا ةلسلس «يلغرف ظيفحلا دبعل ءةيرصعلا ةايحلاو فوصتلا

 . ه١ 5٠5 : يناثلا باتكلا (756) ةنسلا «ةيمالسإلا

 ةعبطلا «ناميإلا راد «يذابالكلا ركب يبأل .فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا

 . ه81١/ :ىلوألا

 ةعبطلا «بتكلا ملاع «ةريمع نمحرلا دبع قيقحت «يناجرجلل «تافيرعتلا
 . ه1٠8١/ :ىلوألا

 ةعبطلا «باتكلا ملاع «ةريمع نمحرلا دبع قيقحت «نيزلا يلعل «تافيرعتلا
 . ه1٠5١/ :ىلوألا

 ,يزوجلا نبا راد «ناكيربلا ميهاربال .فلسلا جهنمب فلخلا فيرعت

 .ه18١5١ :ىلوألا ةعبطلا

 : باتكلا ردصم ء«ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف ةدراولا مالعألاب فيرعت
 .مالسإلا عقوم

 ةبتكم «ريصب دمحم نب ثيغملا دبعل «يلوزجلا مامالاب يلومشلا فرعتلا
 . ه57١ :ىلوألا ةعبطلا «بابحألا

 ةعبطلا «ناميإلا راد «يذابالكلل «فوصتلا لهأ بهذمل فيرعتلا

 .1٠5١/:ىلوألا

 دمحأ دمحمل «مينغ زيزعلا دبع قيقحت «ريثك نبال «ميظعلا نآرقلا ريسفت

 .بعشلا راد «انبلا ميهاربإ دمحم ؛روشاع

 «ةرجهلا راد «حول دمحأ دمحمل «يفوصلا ركفلا يف صاخشألا سيدقت

 .ه ١5١5 :ىلوألا ةعبطلا

 : ةيناثلا ةعبطلا «ديشرلا راد «ينالقسعلا رجح نبال «بيذهتلا بيرقت
 ء.ه 4

 ةعبطلا «باتكلا راد «يليمجلا ديسلا قيقحت «يزوجلا نبال «سيلبإ سيبلت

 .ه٠5١ا/ :ةيناثلا
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 مصاع قيقحت «يناهفصألا ةكرتلا دمحم يلعل «ةيفوصلا دعاوقلا ديهمت

 . ه577١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «يلايكلا ميهاربإ

 : قيقحت «ربلا دبع نبال «ديناسألا و يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا

 ؛ ه178ا1/ :ةعبط «يركبلا دمحمو يولعلا ىفطصمو بارعأ ديعس

 ينيسحلا ىضترم دمحمل ريبكلا بزحلا رارسأ ىلع ريصبلا فراعلا هيبنت

 .يواقرشلا دمحأ اهرشن «يديبزلا

 راد «مهنيز دمحم :قيقحت «يطويسلل كلملاو يبنلا ةيؤر يف كلحلا ريونت

 .ه5١5١ :ىلوألا ةعبطلا «نيمألا

 نيمأ دمحم هيلع قلع «يردنكسلا هللا اطع نبال «ريبدتلا طاقسإ يف ريونتلا

 . ه ١577 :ةيناثلا ةعبطلا «يتوريبلا راد «يقورافلا

 : ىلوألا ةعبطلا ءركفلا راد «ينالقسعلا رجح نبال «بيذهتلا بيذهت

 .ه

 يلع نب ديعسل «ةيمالسإلا قرفلا نم مهيفلاخم و فلسلا نيب ةيبوبرلا ديحوت
 ظ . ه١57١ :ريتسجام ةلاسر «يرمعلا

 .د : قيقحت «يوانملا فوؤرلا دبع دمحمل «فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا

 «قشمد «توريب ءركفلا راد هرصاعملا ركفلا راد «ةيادلا ناوضر دمحم

 ئ .ه١٠5١ :ىلوألا ةعبطلا

 :باهولا دبع نب ناميلسل «ديحوتلا باتك حرش يف ديمحلا زيزعلا ريسيت
 . ه060٠5١ :ةسداسلا ةعبطلا «يمالسإلا بتكملا .ءشيواشلا دمحم فارشإ

 ةايحلا ءهّللا ىلإ قيرطلا يف .ةنسلاو نآرقلا ءوض يف كولسلا هقف ريسيت

 ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم ؛«يواضرقلا فسوي روتكدلل «ملعلاو ةينابرلا

 ه57١؟ :ىلوألا

 .يدعسلا نمحرلا دبعل «نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت

 .ه 1١57١ :ىلوألا ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم



 جرس سوي
 بيدأ قيقحت ؛يدلاخلا يدنبشقنلا دمحأل «ةيفوصلا قرطلا لوصألا عماج ٠

 .هّللا رصن

 : ثارتلل نايرلا راد «يربطلا رفعج يبأل «نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج-١١٠

 .ه١/

 .طوؤانرألا بيعش قيقحت ؛يلبنحلا بجر نبال «مكحلاو مولعلا عماج -7

 ١51١7 :ةيناثلا ةعبطلا ؛ةلاسرلا ةسسؤم

 : ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «يبطرقلل «نآرقلا ماكحأل عماجلا -

 .ها

 ةعبطلا «ةرهاقلا «يبلحلا ةسسؤم .يفونملا دومحمل ءايلوألا ةرهمج -8

 . ه1 817 :ىلوألا

 بتكلا راد :يدادغبلا يسولالا نبال «نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج -6

 .ةيملعلا

 : ىلوألا ةعبطلا «نافع نبا راد حول دمحأ دمحمل .دسافلا ليوأتلا ةيانج -5

 .ه١

 «ةيفوصلا ىلع درلا يف يرجهلا نماثلا نرقلا يف فلسلا ءاملع دوهج -7

 دوعس نبا مامإلا ةعماج نيدلا لوصأ ةيلك هاروتكد ةلاسر «يزنعلا ةعمجل

 . ه577١ :ةيمالسإلا

 «ةيفوصلا ىلع درلا يف يرجهلا سداسلا نرقلا يف فلسلا ءاملع دوهج -4

 .ه ١575 :ىلوألا ةعبطلا ءدشرلا ةبتكم ءريوجلا دمحمل

 ةعبطلا «ثارتلل رهزألا ةبتكم «ينارعشلا باهولا دبعل ءرردلا و رهاوجلا -4

 . ه8١51١ :ىلوألا

 «يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبع عمج «ةبيجع نب دمحأل «ةبيجعلا رهاوجلا

 . ه ١5706 :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد:رشانلا

 «يلذاشلا دمحأ نارمعل «ةيلذاشلا ركذ ركنأ نم ىلع درلا يف ةيوقلا ججحلا ١-



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 .ه٠05١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيبدألا حتفلا ةعبطم

 .حاتفلا دبع ديعس قيقحت «يزارلا ركب يبأ نب دمحمل «قئاقحلا قئادح -57

 .ه577١ :ىلوألا ةعبطلا «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم

 ناضمر ريخ دمحم هققح «يراقلا يلع المل ءرضخلا رمأ نم رذحلا 7

 . ه١١5١:ىلوألا ةعبطلا «ملقلا راد .فسوي

 ةسسؤم «يناليكلا ديز ىسومل «نيطسلفو ندرألا يف ةيمالسإلا تاكرحلا -84

 .ةلاسرلا

 ةيعماجلا ةفرعملا راد «ناير وبأ دمحمل مالسإلا يف ةيفوصلا ةكرحلا -6

 .م14945١ :ةيردنكساإلاب

 دلاخ دمحم :هدعأ ,يناهبنتلا فسويل «تاداسلا ديسي تاثاغتسالا بزح -5

 .ه١517١ :عيزوتلاو رشنلل مطقملا «تباث

 يطويسلا نيدلا لالجل :ةرهاقلاو 7 خيرات يف ةرضاحملا نسح ١017-

 بتكلا ءايحإ راد «ميهاربإ لضفلا يبأ دّمَحُم :قيقحت ء(ه١91ت)

 .م19477١ .ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلا «ةيبرعلا

 رشع ةثلاثلا ةعبطلا «نافرعلا راد «ىسيع رداقلا دبعل .فوصتلا نع قئاقح -

 .ه0ذ١

 راد .نازوفلا حلاصل «ةدابعلا لوصأ نم ةيفوصلا فقومو فوصتلا ةقيقح -68

 .مساقلا

 ةبتكم رشانلا ءدومحم ميلحلا دبع قيقحت «قورز حرش هللا ءاطع نبا مكح -

 .حاجنلا

 : ىلوألا ةعبطلا «يمشاهلا دمحمل «ءديرملا هلكشتسا امل ديدسلا لحلا-١0

 . ثم

 ديسلا هجرخأ «لوهجمم فلؤم «ةيشكارملا رابخألا ركذ يف ةيشوملا للحلا -5

 .ه5١١؟9 سنوت «يتروفلا ريشب



 عجارملا سرهف
 مامالل - (راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا) يزيرقملا ططخ ١-

 ةعبطم «(ه8145 ت رداقلا دبع نب ّىلع نب دمحأ نيدلا يقت) يزيرقملا

 .ه1١ا/١٠ .ةرهاقلا «ءقالوب

 نيدلا ييحم اهيلع قلع «ميهاربإ يكز دمحمل «مالسإلا يف دئاقعلا ةصالخ -14

 .ه ١577 :ةئثلاثلا ةعبطلا ءرابون راد .فسوي نيسح

 .ملقلا راد .,فسوي ناضمر ريخ دمحمل «ليوهتلا و عقاولا نيب رضخلا -5

 يكز ميهاربإو «يوانتنشلا دمحأ :ةعجارم «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد-57

 .توريب «ةفرعملا راد «سنوي ديمحلا دبعو «ديشروخ

 ةبتكملا «ينارعشلا باهولا دبعل ءصاوخلا يلع ىواتف ىلع صاوغلا ررد - ١7

 ١5١/8. :ىلوألا ةعبطلا «ثارتلل ةيرهزألا

 .«فراعملا ةرئاد سلجم ءرجح نبال «ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا -4

 .5 ط 2١947 «دنهلا

 ١17/87. «يمشاهلا دمحمل «ةرشعلا ةلئسألا ةبوجأ يف ةرثتنملا رردلا-49

 .يطويسلا نيدلا لالج مامالل «ةرهتشملا ثيداحألا يف ةرثتنملا رردلا ٠

 : ىلوألا ةعبطلا «ةيبرعلا راد «سيملا نيدلا يبحم ليلخ خيشلا قيقحت

 .ها

 .ةيرهزألا ةبتكملا «يريمحلا غابصلا نبال ءرارسألا ةرد ١

 .يعافرلا لآ راد «يريمحلا غابصلا نبال «راربألا ةفحتو رارسألا ةرد 5

 هويلع نبال ءراتخملا ىيبنلا ىلع ةالصلا ىنعم يف رارسألا ةحود *١-

 .ةيناثلا ةعبطلا «ةيولعلا ةعبطملا «يمناغتسملا

 .ه577١؟ 31 «ةباحصلا ةبتكم «يبالصلا يىلعل ءنيدحولا ةلود 5

 .توريب «ةيفاقثلا ةبتكملا «ضرافلا نب يلع نب رمعل ءضرافلا نبا ناويد -

 ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد .جسب نسح دمحأ هحرش «يريصوبلا ناويد -5

 .ه57١؟١ :ىلوألا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا

 ,ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم «جالحلا روصنم نب نيسحلل «جالحلا ناويد 0

 .ةرهاقلا

 ةفاقثلا راد «ينيرتنشلا نسحلا يبأل «ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا -

 - .سابع ناسحإ ققحملا 214117 «توريب

 .رمحألا رحبلا ةظفاحم دادعإ ,«يلذاشلا نسحلا يبأ ىركذ -

 ءرصم «ىقفلا دماح دمحم قيقحت «بجر نبال «ةلبانحلا تاقبط ليذ ١

 ,. هو

 .ه ١5١٠١ :ةثلاثلا ةعبطلا «ةيطرشيلا ةمطافل «قحلا ىلإ ةلحر 0١-

 بتكملا «شيواشلا ريهز : قيقحت «يقشمدلا نيدلا رصان نبال ءرفاولا درلا -5

 . ه1797 :ىلوألا ةعبطلا «توريب - يمالساإلا

 يلع :قيقحت «يراقلا ناطلس نب يلعل ءدوجولا ةدحوب نيلئاقلا ىلع درلا 4 ١-

 ةعبطلا «قشمد «ثارتلل نومأملا راد ءاضر ىلع نب هّللادبع نب اضر

 .م1955 «ىلوألا

 .توريب ةفرعملا راد «ةيميت نبال «نييقطنملا ىلع درلا 4

 ةبتكم «ريوجلا دمحمل «ةيفوصلا ليطابأو ججح ضحد يف ةيملعلا دودرلا -04
 .ه ١575 :ىلوألا ةعبطلا ءدشرلا

 . ه517١ :ىلوألا ةعبطلا «.ةرجهلا راد ء. نسح روهشمل «تابقعتلاو دودرلا- 7

 هلئاسر نم ةريبك ةعومجم ىلع يوتحت يهو «يمناغتسملا هويلع نبا لئاسر 1 ١-

 .خيرات نودب «ةيولعلا ةعبطملاب عبط

 . ه ١5٠0 «يضارلا ةمالسل «ةيدماحلا لئاسرلا -

 «ةيملعلا بتكلا راد «يدلاخلا ينارمعلا مالسلا دبعل «يداهلا رونلا لئاسر -49

 .ه ١575 :ىلوألا ةعبطلا

 .ةفينح يبأ ةبتكم ءاطعلا ميركلا دبع : قيقحت «يريشقلل «ةيريشقلا ةلاسرلا

 هللا دبع قيقحت «ءانبلا نبال «تويبلا موزلو توكسلا يف ةينغملا ةلاسرلا 0١-



 عجارملا سرهف

 . ه509١ :ىلوألا ةعبطلا ,.ةمصاعلا راد «عيدجلا فسوي

 ىفطصم نب دمحأل «فوصتلا دجم نع بذلا يف فورعم رصانلا ةلاسر ح5

 ظ .يمناغتسملا يرلعلا

 ةماسأ : هققح «يعافرلا فسويل ؛هّللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر - ١
 .م١٠٠١ :ءارح راغ راد «مساق

 : ةثلاثلا ةعبطلا «يندملا راد «يندملا يلع قيقحت ءميقلا نبال ءحورلا 414

 .ه

 نيدلا باهش «يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور -065

 .ةيناثلا ةعبطلا «توريب - ثارتلا ءايحإ راد «يسولألا دومحم

 «يريمجلا معنملا دبع نب دمحمل ءراطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا-5

 ةعبطلا «توريب («ةفاقثلل رصان ةسسؤم «سابع ناسحإ :قيقحت

 .م٠/19 «ةيناثلا

 رداقلا دبعو طوؤنرألا بيعش قيقحت «ةيزوجلا ميق نبال ءداعملا داز -1

 . ه٠5١ا/ :رشع ةعبارلا ةعبطلا « ةلاسرلا ةسسؤم . طوؤنرألا

 نيسح ريمس هيلع قلع و هحرش ءرجح نبال ءرضخلا أبن يف رضنلا رهزلا -4
 . ه8٠5١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «يبلح

 رصان دمحمل ءاهدئاوف و اههقف نم ءيشو ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس -8

 . ه805١ :ةعبارلا ةعبطلا «يمالسإلا بتكملا «ينابلألا نيدلا

 جيرخت «ةمألا يف ءيسلا اهرثأ و ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس -

 :ةعبارلا ةعبطلا «يمالسإلا بتكملا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم

 .مه4

 «يدلاخلا ينارمعلا عمج «ةبيجع نب دمحأل «ةديرف ةيئارون تالسلس ١-

 /١41١1. ىلوألا ةعبطلا «داشرلا ةبتكم

 ةينارون تالسلس نمض «ةبيجع نبال ءردقلاو ءاضقلا ركذ يف رردلا كلس -5



 «ىلوألا ةعبطلا «داشرلا ةبتكم عيزوت «يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف

 .ه1/

 ثيدحلا راد «يقابلا دبع داؤف دمحم هصوصن ققح ءهجام نبا نئس -7

 .ه5١5١ :ةرهاقلا

 «ليمج دمحم يقدص قيقحت «يناتسجسلا ثعشألا ناميلس «دواد يبأ نئس -5

 .ها5١5١ :ركفلا راد

 دمحم دمحأ حرشو قيقحت «ىسيع نب دمحم ىسيع يبأل «يذمرتلا ننس -6
 .ركاش

 هصن ققح «يدنقرمسلا يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبعل «يمرادلا نئس -75

 ثارتلل نايرلا راد «يملعلا عبسلا دلاخو يلرمز دمحأ زاوف هثيداحأ جرخو

 . ه٠5١ا/ :ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلا

 .ةفرعملا راد . يقهيبلل «ىربكلا نئسلا -61/

 مامإلا ةيشاحو يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا حرشب «يئاسنلا ننس -4

 راد .يمالسإلا ثارتلا قيقحت بتكم هسراهف عضوو همقرو هققح . يدنسلا

 .ه١١5١ :ىلوألا ةعبطلا «توزريب ةفرعملا

 رضخ مالسلا دبع دمحم «تاولصلاو راكذألاب ةقلعتملا تاعدتبملاو نئسلا-848

 .ركفلا راد ةعبط «يريقشلا

 : ىلوألا ةعبطلا ةيارلا راد «ينارهزلا ةيطع «لالخلا دمحأ ركب يبأل ةنسلا -
 .ه٠

 ةسسؤم « طوؤنرألا بيعش قيقحتلا ىلع فرشأ «يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس ١-

 .ةلاسرلا

 ةعابط راد ركذ نودب «يرشع رصنلا فيسل «لوألا ءزجلا ةيدماحلا ةريسلا -1
 .خيرات وأ

 ةعبطم «يدنجلا دومحم معنملا دبعل - يناثلا ءزجلا - هيدماحلا ةريسلا ١7-



 نقل عجارملا سرهف

 .ه١٠5١ :ةثيدحلا ةرهاقلا

 «يدركلا دمحم ناوضرل «نيرشعلا نرقلا يف فوصتلا رعاش يروغاشلا -4

 . ه ١577 :ىلوألا ةعبطلا

 راد ءفولخم دمحم نب دمحمل «ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش -0
 .ركفلا

 «ريثك نبا راد «يلبنحلا دامعلا نبال .بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش -57

 .طوؤنرآألا بيعشو «طوؤنرألا رداقلا دبع قيقحت 2١1٠5 ءا١ط .قشمد

 .ه ١5٠7 :ركفلا راد «ةلاسرلا نتم ىلع قورز دمحأ حرش - ١١0

 ءايلوأ تامارك : سماخلا دلجملا «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش -4

 ةعبطلا «ةبيط راد ,يدماغلا دمحأ : قيقحت «يئاكلاللا نسحلا يبأل للا

 .ه86١5١ :ةيناثلا

 عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض ؛«ةبيجع نبال «ةيمورجألا حرش -49
 . ه5117١ «ىلوألا ةعبطلا ءداشرلا ةبتكم عيزوت «يدلاخلا ينارمعلا

 يبابلا ىفطصم ةبتكم «يروجابلا ميهاربال ةدربلا ىلع يروجابلا حرش -6 ظ
 .ه ١51١9 :ةريخألا ةعبطلا «يبلحلا

 ىضترمل ربلا بزح حرش شماهب يسافلا ديز يبأل ربلا بزح حرش ١-

 ٠ ه8 :ةداعسلا ةعبطم «يديبزلا

 ىلع يسافلا ديز يبأ حرش هشماهبو «يديبزلا ىضترمل ربلا بزح حرش -5
 . ه1 :ةداعسلا ةعبطم «ربلا بزح

 قيقحت «يبونرشلا ديجملا دبعل «يردنكسلا هللا ءاطع نبا مامإلا مكح حرش -*
 . ه ١577 :ةنماثلا ةعبطلا «ريثك نبا راد «حاتفلا دبع

 عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض «ةبيجع نبال « ضرافلا نبا ةيرمخ حرش -14

 . ه511١/ «ىلوألا ةعبطلا ءداشرلا ةبتكم عيزوت «يدلاخلا ينارمعلا

 عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض «ةبيجع نبال «يبرع نبا ةالص حرش -6



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا كلا

 . ه5411١ «ىلوألا ةعبطلا ءداشرلا ةبتكم عيزوت «يدلاخلا ينارمعلا

 عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض «ةبيجع نبال «شيشم نبا ةالص حرش -5
 . ه51١! «ىلوألا ةعبطلا «داشرلا ةبتكم عيزوت «يدلاخلا ينارمعلا

 نباب فورعملا دمحمل «مكحلا باتك ىلع يدنرلا يرفنلا دابع نبا حرش ١17-
 1١548. :ةنس «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم «يدنرلا دابع

 ةعبطلا «دشرلا ةبتكم رشانلا «ةيميت نبال «ةيناهفصألا ةديقعلا حرش -4

 .ه ١5١6 :ىلوألا

 نسحملا دبع نب هَّللا دبع قيقحت ءزعلا يبأ نبال «ةيواحطلا ةديقعلا حرش -8

 . ه7١5١ :ةيناثلا ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم «طوؤنرألا بيعشو يكرتلا

 : ةعبط «ةيميت نبا ةبتكم «ساره ليلخ دمحمل « ةينونلا ةديصقلا حرش -1
 .ه ٠١ا/

 ةينارون تالسلس نمض «ةبيجع نبال «مظاعت نماي يعافرلا ةديصق حرش 0١-

 «ىلوألا ةعبطلا «داشرلا ةبتكم عيزوت «يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف

 .ه7/

 .ةيملعلا بتكلا راد «يفنحلا يراقلا ىلع المل «ربكألا هقفلا باتك حرش -5

 .ه5٠5١ :ىلوألا ةعبطلا

 ١17 - ه11797 :رهزألا ةبتكم ,يدهملا دمحأ قيقحت «يناجرجلل فقاوملا حرش .

 ١1717/4. :ىيقرتلا ةعبطم «يمشاهلا دمحمل «ةنسلا لهأ ةديقع مظن حرش -14

 عمج ةديرف ةينارون تالسلس نمض («ةبيجع نبال «يرتششلا ةينون حرش - 06
 . ه511١ «ىلوألا ةعبطلا «داشرلا ةبتكم عيزوت «يدلاخلا ينارمعلا

 نيسح قيقحت «ضايع يضاقلل «ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا-5
 .مقرألا راد «لين ديمحلا دبع

 ١17- ىلوألا ةعبطلا «مزح نبا راد ءنوزرك سنأل «حورلا ءاذغو سفنلا ءافش :

  08.ها



 نا عجارملا سرهف

 قيقحت «ىناهبتلا فسويل .قلخلا ديسب ةثاغتسالا ىف قحلا دهاوش -646

 . ه ١51١ا/ :ىلوألا ةعبطلا ةيملعلا بتكلا راد ءىلع دمحم ثراولا دبع

 ةيريمألا ةعبطملا «ةيويدخلا بتكلا راد «يدنشقلقلا دمحأل «ىشعألا حبص -848

 . ه١”١1 «ةرهاقلاب

 ةعبطلا .مالسلا راد «يراخبلا ليعامسإ نب دمحمل .يراخبلا حيحص -5

 . ه51١ا1/ :ىلوألا

 بتكملا «ىنايلألا رصان دمحمل «هتدايز و ريغصلا عماجلا حيحص ٠١-

 . ه5٠1١ :ةيناثلا ةعبطلا «ىمالساإلا

 راد «يقابلا دبع داؤف دمحم قيمحت .«جاجحلا نب ملسمل . ملسم حيحص - 75

 .ه7١51١ :ىلوألا ةعبطلا «ثيدحلا

 ةبتكملا «يوادنه ديمحلا دبع :قيقحت «يزوجلا نبال «ةوفصلا ةفص -73

 .ه577١ :ةيرصعلا

 .ينانبللا باتكلا راد «نيزلا فطاع حيمسل .مالسإلا رظن يف ةيفوصلا -4

 .ه6٠85١ :ةئلاثلا ةعبطلا

 باتكلا راد «نيزلا فطاع حيمس : ليلحتو ةسارد مالسإلا رظن يف ةيفوصلا -0

 .مهاآ 06 : ةثلاثلا ةعبطلا «توريب - توريب ةبتكمو ينانبللا

 «مقرألا راد «ميلحلا دبع قراط و هدبعلا دمحمل ءاهروطتو اهتأشن ةيفوصلا -7

 .ه 1١5١5 :ةثلاثلا ةعبطلا

 ءأرقا راد ءىعافرلا فسويل «ةنسلاو باتكلا ءوض ىف فوصتلاو ةيفوصلا -7

 . ه577١ :ىلوألا ةعبطلا

 ةماميلا «يويدب ىلع فسوي :قيقحت «ىيزوجلا نبال ءرطاخلا ديص - 2

 .ه١57١ :ىلوألا ةعبطلا .ةعابطلل

 نيدلا رصان دمحم : قيقحت «ريبكلا حتفلا هتدايزو ريغصلا عماجلا فيعض -8

 . ه799١ :ةيناثلا ةعبطلا ءىمالسالا بتكملا تاروشنم «ىنابلألا



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 2

 .توريب «ةبتكم راد تاروشنم «يواخسلا نيدلا سمشل «عماللا ءوضلا 5٠١

 ١- «.ةعيرش نيدلا رون قيقحت «نقلملا نبال «ءايلوألا تاقبط ط١. “2.1١97

 .ةرهاقلا يجناخلا ةبتكم

 ١ ط 21401 «توريب «بتكلا ملاع «ةبهش يضاق نبال «ةيعفاشلا تاقبط -7

 .ميلعلا دبع ظفاحلا : قيقحت

 ةعبطلا «ليجلا راد «يمعطلا نيدلا يبحمل «ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط -11*

 .ه١51١“ :ىلوألا

 .«يصابرشلا دمحأ :هبتر «يملسلا نمحرلا دبع يبأل ةيفوصلا تاقبط -14

 .ها٠8١١ :بعشلا ةعبطم

 «ةيملعلا بتكلا راد ءروصنملا ليلخ قيقحتب «ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا -06

 .ه8١5١ :ىلوألا ةعبطلا

 ناميلس ايركز «ةرصاعملا رصم يف ةحاسلا و ةساسلا نيب ةيفوصلا قرطلا -57

 .ها١٠5١ :ةوحصلا راد :« يم ويب

 ١- باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءراجنلا رماعل ءرصم يف ةيفوصلا قرطلا :

 م14

 «ينازاتفتلا ءافولا وبأ .بادآلا ةيلك ةلجم يف لاقم رصم يف ةيفوصلا قرطلا -

 ربمسيد « يناثلا ءزجلا - نورشعلا و سماخلا دلجملا « ةرهاقلا ةعماج

 .م193171 : ةنس

 هللا دبعل «ةشقانم و ضرع ىصقألا برغملا يف ةرصاعملا ةيفوصلا قرطلا -4

 . ه1١5١" :دوعس نب دمحم مامالا ةعماج نم ريتسجام ةلاسر «شايعأ ديعس نبا

 ةعبطلا «ةيعماجلا ةسسؤملا «هقينرد دمحمل ءاهمالعأو ةيلذاشلا ةقيرطلا ٠

 .ه : ىلوألا

 بتاكلا راد «دومحم ميلحلا دبعل «يسرملا سابعلا وبأ هّللاب فراعلا ١
 .م1919 :ىيبرعلا



 عجارملا سرهف
 .بعشلا راد« دومحم ميلحلا دبعل «يسرملا سابعلا وبأ هّللاب فراعلا -1

 راد «ديشروخ لداع دمحأل «يناهربلا ديعس دمحم هّللاب فراعلا -17*

 .ه ١١9٠ :ةبورعلا

 ةعبط «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يواضرقلا فسويل «مالساإلا يف ةدابعلا -4

 .ها5٠5١ 16

 ١5٠0. «ا"ط «ةيملعلا بتكلا راد ءلولغز دمحم قيقحت «يبهذلل ربعلا -5

 نمحرلادبعل توريب - سراف راد ءرابخألاو مجارتلا يف راثآلا بئاجع -57

 .يتربجلا

 راد «روزرز ميعن :قيقحت «ميقلا نبال «نيركاشلا ةريخذو نيرباصلا ةدع -0

 . ه٠5١:ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا

 راد «يروعافلا لضافلا يلع دواد قيقحت «قورز دمحأل ءديرملا ةدعم

 .كارهز

 يكز دمحمل «توبثلا ةيعطق ؛هيلقنو ةيلقع .ةيعقاو ةقيقح ْدِْكَي يبنلا ةمصع -49

 ه ١5094 :ةعبارلا ةعبطلا «ميهاربإ

 .ةثلاثلا ةعبطلا «يبكارملا دمحمل «ةئسلاو باتكلا ءوض يف ةيفوصلا دئاقع - 5

 «ةمصاعلا راد .نصغلا ناميلس «ناميإلاو ديحوتلا يف ربلا نبا مامإلا ةديقع ١-

 . ه7١5١ :ىلوألا ةعبطلا

 «دشرلا ةبتكم ءريصقلا دمحأل .ةيفخلا دوجولا ةدحو ةيفوصلا ةديقع 73

 .ه ١575 :ىلوألا ةعبطلا

 : ةيناثلا ةعبطلا ليجلا راد ءجاجح هَّللا دبعل ء«ةيجانلا ةقرفلا ةديقع 7

 .ه١/

 هللا دبع دمحم :ميدقت «نيكلاسلا يبرم يمشاهلا دمحم ةمالعلا -*4

 .خيرات وأ ةعابط راد ركذ نودب «يرئازجلا
 «قارشإلا راد «يردنكسلا ِهَّللا اطع نبال «قيرطلا بادآ يف قيفوتلا ناونع -0



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا هيكل

 .ه ١5٠65 :ىلوألا ةعبطلا

 .ميهاربإ يكز دمحممل ,ىرغصلا دوهعلا 05

 «توريب «يبرعلا باتكلا راد .يدرورهسلا رداقلا دبعل «فراعملا فراوع -3

 .ها7٠5 :ةيناثلا ةعبطلا

 ىفطصم ةعبطم «يرفنلا دايع نبال مكحلا باتك ىلع ةيلعلا بهاوملا ثيغ - 3

 راد «دومحم ميلحلا دبع قيقحتب ىرخأ ةعبطو .ه0/8١١ :يبلحلا يبابلا

 .ةرهاقلا .فراعملا

 هثيداحأ و هباوبأ و هبتك مقر ءرجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف -64

 .ركفلا راد ءزاب نب , هّللا دبع نب زيزعلا دبع هققحو «يقابلا دبع داؤف دمحم

 . ه ١517 :ىلوألا ةعبطلا ءريخلا راد «يناكوشلل ءريدقلا حتف -5

 :ىلوألا ةعبطلا «نايبلا راد ةبتكم «يلبنحلا نمحرلا دبعل «ديجملا حتف ١-

 .ه

 «دومحم نسح نمحرلا دبع قيقحت «ةبيجع نب دمحأل «ةيهلالا تاحوتفلا -

 .ركفلا ملاع

 «يسافلا دوعسم نب دمحمل «ةيلذاشلا ةقيرطلا ليضفت يف ةينابرلا تاحوتفلا -7

 .ه ١5٠ :ةنس دهاعملا ةعبطم

 نمض «ةبيجع نبال «ةيمورجآلا ةمدقملا حرش يف ةيسدقلا تاحوتفلا -4

 ءداشرلا ةبتكم عيزوت «يدلاخلا ينارمعلا عمج ةديرف ةينارون تالسلس

 . ه1١51١/ .ىلوألا ةعبطلا

 ةئيهلا «ىيحي نامثع : د : قيقحت «يفوصلا يبرع نبال «ةيكملا تاحوتفلا -06

 . ه197١ :ةرهاقلا «ساتكلل ةماعلا ةيرصملا

 دمحم روتكدلا قيقحت «مزح نبال لحنلاو ءاوهألا و للملا يف لصفلا 57

 .ليجلا راد «ةريمع نمحرلا دبع روتكدلاو رصن ميهاربإ
 راد «يفيفع العلا يبأ :قيلعتب «يفوصلا يبرع نبال مكحلا صوصف -741



 لق عجارملا سرهف

 . ه١٠٠4١ :ةيناثلا ةعبطلا. «توريب «يبرعلا باتكلا

 عمج ؛ةبيجعلا رهاوجلا نمض ؛ةبيجع نبال «نيلسرملا ديس رون لئاضف -
 ١575. .ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «ينارمعلا مالسلا دبع

 ةعبطلا «ةيميت نبا ةبتكم «قلاخلا دبع نمحرلا دبعل «يفوصلا ركفلا-6

 .ه ١5٠5 : ةئلاثلا

 ةمدقم ريتسجام ةلاسر ءرصم ىف ىفاقثلا هرثأ و رصاعملا يفوصلا ركفلا

 .يمعشقلا زيزعلا دبع ؛ماماإلا ةعماجل

 راد «سابع ناسحإ :قيقحت «يبتكلا ركاش نب دمحمل ؛«تايفولا تاوف 0١-

 .ىلوألا ةعبطلا «توريب ءرداص

 . ه7917١ :ةيناثلا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «ميقلا نبال «دئاوفلا -1

 ةمالعلا قيقحت «يناكوشلل .ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا -70

 . ه1٠4١/ :ةثلاثلا ةعبطلا «يمالسإلا بتكملا «يملعملا نمحرلا دبع خيشلا

 ,يفيفع العلا يبأ :ةمجرت «نوسلوكينل هخيراتو يمالسالا فوصتلا يف - 4

 . ه55١ :ةرهاقلاب ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم

 نيدلا يبحم قيقحت «ميهاربإ يكز دمحمل «مظعألا مسالا ضاير يف -0
 .م1919/ :ىلوألا ةعبطلا «رابون راد ,يونسإلا فسوي نيسح

 .ةفرعملا راد «يوانملا فوؤرلا دبعل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف -7

 .ه ١5٠4 :ةثيدحلا ةرهاقلا ةعبطم «يضارلا ةمالسل «ةيدماح تاضويف -7 51

 : ةيناثلا ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم «يدابآ زوريفلا «طيحملا سوماقلا 4

 .ه١*ا/

 ةرهاقلا ةعبطم «يضارلا ةمالسل «ةيلذاشلا ةيدماحلا ةداسلا ةقيرط نوناق -48

 .م١1918 : ةثيدحلا

 راد «يردنكسلا هللا اطع نبال «درفملا مسالا ةفرعم يف درجملا دصقلا

 .ملكلا عماوج



 « دقن و ضرع » ةيلذاشلا قلقا

 «يندملا راد «ريزلا نسح نب دمحم روتكدلا «يوبنلا ثيدحلا يف صصقلا -

 .ه6٠5١ :ةثلاثلا ةعابطلا

 .ةيناثلا ةعبطلا «ةرهاقلا «فراعملا راد «دومحم ميلحلا دبعل فوصتلا ةيضق -1

 ميركلا دبع دماح دمحأ دادعإ ءرمسألا مالسلا دبعل ثوغلا بطقلا 3

 .ةيمالسالا نيسحلا راد «فيرشلا

 عبط «ينيسحلا يدايصلا دمحمل ءرحبلا بزح حرش يف رحنلا ةدالق -14

 .ه١؟60١ :ةيمومعلا ةعبطملاب

 :ةنس «ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا «قوّرز دمحأل .«فوصتلا دعاوق -6065

 .ه8

 «ناكيربلا دمحم ميهاربإ «فلسلا دنع تافصلاو ءامسألل ةيلكلا دعاوقلا -ح5

 ١5١0 :ةيناثلا ةعبطلا «ةرجهلا راد

 ١1- ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا «يلذاشلا بهاوملا يبأل «قارشإلا مكح نيناوق :

.١ 8 

 .يندملا ةبتكم «يدعسلل «ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا -4

 «يمشاهلا دمحمل «ميكحلا ةيصو نم دارملا نايب يف ميوقلا لصفلا لوقلا -8

 ١7. 1/5 ىلوألا ةعبطلا «ةيقرشل

 «يمناغتسملا هويلع نبا «درفملا مسالاب ركذلا ةيعورشم يف دمتعملا لوقلا

 ْ .هبتك ةعومجم نمض
 ةنس «4ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا 0١-

 .يضاقلا هللا دبع قيقحت هه 6

 ةينسلا تاماهلإلا نمض «يتوريبلا ىفطصمل راكفألا ريونتل رارسألا فشك

 راد ؛يلايكلا ميهاربإ مصاع روتكدلا اهب ىنتعا «ةيلذاشلا ةفيظولا حورش يف

 .ه575١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا

 بتكلا راد «ينولجعلا دمحم نب ليعامسال «سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك 77



 عجارملا سرهف
 .ه4٠58١ :ةثلاثلا ةعبطلا «ةيملعلا

 «توريب «يداهلا دبع داعسإ ةسارد ؛يريوجهلا يلعل ,بوجحملا فشك -4

 .م٠/19١ «ةيبرعلا ةضهنلا راد

 .ةبيجعلا رهاوجلا نمض «ةبيجع نبال «بابلألا بل رس نع باقنلا فشك -0

 .5١؟5 «ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «ينارمعلا مالسلا دبع عمج

 قيقحت .يوانملا نيدلا نيزل «ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا -57

 .م19995:ىلوألا ةعبطلا «توريب ءرداص راد .رداجلا دمحم

 نبال .ةرخآلاو ايندلا ديسب ةظقي ءايلوألا عامتجا يف ةرهازلا بكاوكلا -ا/ا

 ىلعو ناطلس ديس دمحم قيقحت «ملكلا عماوج راد «يلذاشلا ليزيغم

 .ىسيع ديمحلا دبع

 قيقحتو ةسارد «يشكرزلل «ةروهشملا ثيداحألا يف ةروثنملا ئلآللا 4

 .ه5505١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع ىفطصم

 «ةيولعلا ةعبطملا «يمناغتسملا هويلع نبا «مجنلاو ةروس يف ملعلا بابل -49

 . ./ / ١3

 ةعبطلا ءركفلا راد .ءيرصملا لضفلا يبأل .برعلا ناسل ١-

 .ه١٠5١ :ىلوألا

 «ةرهاقلا يمالسإلا باتكلا راد «ينالقسعلا رجح نبال ؛نازيملا ناسل ١-

 .ىلوألا ةعبطلا

 قيقحتو ةسارد «يديبزلل «ةرتاوتملا ثيداحألا يف ةرثانتملا ئلآللا طقل -5

 . ه06٠5١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع دمحم

 ةفاقثلا ةبتكم ءدومحم ميلحلا دبع قيقحت «يسوطلا رصن يبأل «عمللا -87

 .ها١ 8657 :ةعبط «ةينيذلا

 . ه1٠5١/ :ةيناثلا ةعبطلا ,يضارلا ةمالس ميهاربال «ةيدماح تاحمل -14

 رهاوجلا نمض ؛ةبيجع نبال «ةيقورزلا ةفيظولا حرش يف ةيسدقلا حقاوللا 5*6



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا ةلقلالا

 .ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «ينارمعلا مالسلا دبع عمج «ةبيجعلا

 06 ١١.

 275 ط «م9486١ «تيوكلا ةموكح ةعبطم «يدنشقلقلا دمحأل «ةفانألا رثأم -7

 .دمحأ راتسلا دبع قيقحت

 «يمناغتسملا هويلع نبا «ديرملا هيلإ جاتحي ام ضعب يف دييأتلا يدابم -1/

 . ه١ 51/ «ةيناثلا ةعبطلا «ةيولعلا ةعبطملا

 .(ه765١) ةنس (5) دلجملا )١١( ءزجلا «ةينوتيزلا ةلجملا -4

 .ه١إ55 :دهف كلملا عمجم ةعبط «ةيميت نبا ىواتف عومجم -4

 «يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت «يمساقلا نيدلا لامجل «ليوأتلا نساحم -

 . ه516١ :ىلوألا ةعبطلا «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 «ناطقلا ميهاربال «يناجلا يناجتلاب بقلملا يناطيشلا يلولا يزاخم ١-

 .يناجلا فراخلا ىهتشم رخآب عوبطم
 ةعبطلا «ةيرصعلا ةبتكملا «يزارلا ركب يبأ نب دمحم .حاحصلا راتخم -5

 ١5١ :ىلوألا

 راد «ميهاربإ ديس قيقحت «ةيزوجلا ميق نبال «٠ ةلسرملا قعاوصلا رصتخم -9*

 .ه7١5١ :ىلوألا ةعبطلا .ءثيدحلا

 ةعبطلا «ءارضخلا ةبيط راد ءيمكح لآ ظفاحل «لوبقلا جراعم رصتخم -14

 .ها5574١ :ةنماثلا

 «شيواشلا ريهز قيقحت ,«يسدقملا ةمادق نبال «نيدصاقلا جاهنم رصتخم -06

 .ه5٠5١:ةعباسلا ةعبطلا «يمالسإلا بتكملا

 نم ةنجل هعجار «ثيدحلا راد «ةيزوجلا ميق نبال «نيكلاسلا جرادم -7

 .ءاملعلا

 ةعبطلا «زابلا راد ةبتكم «نادمح قيفوت قيقحت «جاحلا نبال «لخدملا ١17-

 ١5١١ :ىلوألا



 يقلل عجارملا سرهف

 ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «يسافلا دمحم هّللا دبع يبأل «لخدملا -4

 .ه6١51١ :ىلوألا

 .ةفاقثلا راد «ينازاتفتلا ءافولا يبأل «يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا 649

 .ةيناثلا ةعبطلا

 رادلا «يفونملا ضيفلا وبأ دمحمل .«يمالسإلا فوصتلا ىلإ لخدملا ٠

 / .ةعابطلل ةيموقلا
 «نادمح قيفوت «جاحلا نبال «تاينلا نيسحتب لامعألا ةيمنت ىلإ لخدملا ١

 .ه06١5١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد

 ميلحلا دبعل «يلذاشلا نسحلا وبأ اهمامإ و ةثيدحلا ةيلذاشلا ةسردملا 5

 .ةعابطلل رصنلا راد ء«دومحم

 .ه١51١ «ةرهاقلا «ةيمالسإلا بتكلا راد «يعفايلل ,نانجلا ةآرم

 1717/٠/ ١1101١. ءدابآ رديح .ط «يزوجلا نبا طبسل «نامزلا ةآرم ” 5

 ءزجلا «يرمعلا هَّللا لضف نبا ءراصمألا كلامم يف راصبألا كلاسم ٠"

 ثارتلل دياز زكرم «نورخآو تاسيرخ دمحم د قيقحت «ةيفوصلا :نماثلا

 .خيراتلاو

 ىفطصم قيقحتو ةسارد «يروباسينلا مكاحلل «نيحيحصلا ىلع كردتسملا 77

 .ه١١5١ :ىلوألا ةعبطلا .«توريب ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع

 .بوذجملا هط ريمس روتكدلا فارشإ «لبنح نب دمحأ مامالا دنسم -“7

 ١517 :ىلوألا ةعبطلا «يمالسإلا بتكملا

 .ه١٠5١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيطرشيلا ةمطافل «قحلا قيرط يف يتريسم -

 نيسح نيدلا ييحم اهيلع قلع «ميهاربإ يكز دمحمل «عونمملا و عورشملا 48
 .م11947 :يفوصلا ثارتلا ءايحإ راد .فسوي

 دمحم قيقحت «يزيربتلا بيطخلا هللا دبع نب دمحمل .حيباصملا ةاكشم ٠”-

 .ه6٠5١ :ةثلاثلا ةعبطلا «يمالسالا بتكملا «ينابلألا نيدلا رصان



 « دقن و ضرع ٠» ةيلذاشلا ةلقللا

 ةعبطلا .«ةخيشملا راد نع ردص «ةيلذاشلا ةيدمحملا ةقيرطلا ةخيشم ١-

 .ه5٠5١ :ةعباسلا

 دمحم خيشلل « يناجلا يناجتلا تاقلز در يف يناجلا فراخلا ىهتشم -5

 . ه0٠8١ :ىلوألا ةعبطلا «ناّمع «ريشبلا راد «يطيقنشلا ينكجلا رضخلا

 يبأ نب ناهيزورل «نيفراعلا تاماقم نم ماقمو ماقم فلأ حاورألا برشم -

 ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «يلايكلا مصاع:قيقحت «يزاريشلا رصن

 . ه575١ :ىلوألا

 رصان فارشإ «يقيدص دمحأ ريشب نب نوراه «ةيفوصلا دنع يقلتلا رداصم 5

 . ه1١5١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيارلا راد .لقعلا

 ةعبطلا «دشرلا ةبتكم ؛ ميلس قداص «ةيفوصلا دنع يقلتلل ةماعلا رداصملا -06

 .ه0١١51١ :ىلوألا

 حاتفلا دبع ديعس روتكدلل «كيلامملاو نيبويألا رصع يف ماشلاو رصم -*5

 .توريب «ةيبرعلا ةضهنلا راد ءروشاع

 ,يعاقبلا نيدلا ناهرب «يبرع نبا ريفكت ىلإ يبغلا هيبنت وأ فوصتلا عرصم -77

 ظ .ديؤملا ةبتكم «ليكولا نمحرلا دبع قيقحت
 «دشرلا ةيتكم «دومحم سيردال «ةيفوصلا دنع ةيدقعلا تافارحنالا رهاظم -

 . ه9١5١ :ىلوألا ةعبطلا

 : ةيناثلا ةعبطلا «يضارلا ةمالسل «تانئاكلا ديس دلوم يف تالامكلا رهظم -4

 (١

 .يمكح دمحأ ظفاحل «لوصألا ملع ىلإ لوصولا ملس حرشب لوبقلا جراعم 7”

 . ه١٠5١ :ىلوألا ةعبطلا ءميقلا نبا راد ءرمع وبأ دومحم رمع قيقحت

 .ةرهاقلا يمالسإلا ملاعلا راد «يفونملا دومحمل هللا ىلإ قيرطلا ملاعم 0١"

 باتكلا راد ءيشكارملا دحاولا دبعل «برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا -”5

 .يمالساإلا



 يال عجارملا سرهف

 رداقلا دبع دماحو تايزلا دمحأو «ىفطصم ميهاربال «طيسولا مجععملا 7

 .ةيبرعلا ةغللا عمجم / قيقحت ءراجنلا دمحمو
 لاعلا دبع قيقحت .يناشاكلا زيزعلا دبعل ؛ةيفوصلا تاحالطصا مجعم -4

 . ه١ 51١7 :ىلوألا ةعبطلا «رانملا راد «نيهاش

 ةعبطلا ءرصم ءراتخم ةسسؤم «يواقرشلا نسحل «ةيفوصلا ظافلأ مجععم -06

 .مما5 : ةيناثلا

 .ةيملعلا بتكلا راد ءيومحلا توقايل «نادلبلا مجبعم -57

 ءاقسلا ىفطصم قيقحت «يسلدنألا يركبلا هللا دبعل ءمجعتسا ام مجعم -

 . ه7١4١ «ةئلاثلا ةعبطلا «بتكلا ملاع

 «توريب «ةريسملا راد «يفنح معنملا دبعل «ةيفوصلا تاحلطصم مجعم "4

 .ه٠٠5١ :ىلوألا ةعبطلا

 ءايحإ راد «توريب «ىنثملا ةبتكم «ةلاحك اضر رمعل «نيفلؤملا مجبعم 4

 .يبرعلا ثارتلا

 «ىرقلا مأ ةبتكم «ةبيجع نب دمحأل «فوصتلا قئاقح ىلإ فوشتلا جارعم -”

 . ه577١ :ىلوألا ةعبطلا

 .ليجلا راد «ةدوج نيسح يجان «ةيفوصلا ةفرعملا ١"

 «ةفرعملا رشن راد هللا دبع نب زيزعلا دبعل «يمالسإلا فوصتلا ةملعم 7

 ظ .م١١٠١١ :ىلوألا ةعبطلا

 «ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد «يطعملا دبع داؤفل «خيراتلا يف لوغملا -78

14 . 

 ةعبطم «يعفاشلا دايع نب دمحأل «ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا ”

 . ه١ 5١7 : يبلحلا بابلا ىفطصم

 نبا راد «يرثألا نسح ىلع هققح «ةيزوجلا ميقلا نبال «ةداعسلا راد حاتفم -”0

 ١5١5 :ىلوألا ةعبطلا «نافع



 « دقنو ضرع » ةيلذاشلا 5-5

 : قيقحت «ىناهفصألا بغارلا دمحم نب نيسحلل «نآرقلا بيرغ تادرفم 5

 .تاوريب «ةفرعملا راد « ىناليك ديس دمحم

 ءاوضأ «سيردإ نب رباجل ءاهنم ةنسلا لهأ فقومو ةيبشتلا لهأ ةلاقم - -”ا/

 . ه57١؟ :ىلوألا ةعبطلا .فلسلا

 : ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد ,نودلخ نبال «ءنودلخ نبا ةمدقم "60

 .مها511؟

 هيلع قلعو هطبض «قورزل «ىنسحلا هَّللا ءامسأ حرش يف امسألا دصقملا

 . يل و ريب دومحم

 ةعبطلا «بتكلا راد ءىمهف دمحأ قيقحت «ىناتسرهشلل «لحنلا و للملا 5٠"

 .ه١٠5١ :ىلوألا

 .م1987 ط «توريب سلدنألا راد «نيفعضتسملا ىلع ةمامالاب نملا 50١

 : ىلوألا ةعبطلا «يلازغلا راد ء«درو نيدلا ماسحل «ةيلذاشلا مالعأ نم "1

 .ه1

 راد .دينجلا ديسلا دمحم د .ةنسلاو باتكلا ءوض يف فوصتلا اياضف نم 7

 ماك :ةعبارلا ط «ءابق

 هققح «ةيزوجلا ميقلا نبال .«فيعضلاو حيحصلا يف فينملا رانملا 714

 :ةيناثلا ةعبطلا «ةيمالسالا تاعوبطملا بتكم «ةدغ وبأ حاتفلا دبع

 . ها م7

 ديعس :قيقحت «ىيزارلا روهاشلل : نيرئاطلا تاماقمو نيرئاسلا تارانم -6

 .م1999١ «ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «حاتفلا دبع

 ةيملعلا بتكلا راد «يورهلا يراصنألا هللا دبعل «نيرئاسلا لزانم -":45

 . ه١ ٠م .ثتاوريب

 ١575. «ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «ينارمعلا مالسلا دبع



 عجارملا سرب
 نب حلاص :دقنو ةسارد «هتينادحوو هللا دوجو تابثإ يف نييمالسإلا جهانم -

 .ه7١51١ :هاروتكد ةلاسر «بقرلا ناميلس نب نيسح

 هويلع نبا نبال «ةيفوصلا قيرطب نيعملا دشرملا حرش يف ةيسودقلا حنملا "84

 .قشمد «يبوردلا ليكولا دبع رشانلا «يمناغتسملا

 نمحرلا دبع نب دمحمل ؛لخدملا يف جاحلا نبال تافارخ ةلبرغل لخنملا

 . ه7١5١ :ىلوألا ةعبطلا «يعيمصلا راد «سيمخلا

 ١ :توريب «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم «يلازغلل .لالضلا نم ذقنملا ١5٠8ه .

 ةبتكم «نسح يلع نب نامثعل «داقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا جهنم

 .ه7١5١* :ةيناثلا ةعبطلا ءدشرلا >

 «باطخ ميحرلا دبعل «ةيبرتلا يف يضارلا ةمالس ديسلا هّللاب فراعلا جهنم -707

 .ه١٠4١ :ثلاثلا باتكلا ءرشع ةيناثلا ةنسلا «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم

 راد «يفيصولا نمحرلا دبع يبأل «ةنسلاو باتكلا ءوض يف ةيفوصلا نيزاوم 15

 .م١١٠١5 :ةمقلا

 . ه1404١ :ةرهاقلا ةعبطم «يضارلا نسح ةمالسل «هيدماح ظعاوم "0

 يزيرقملا يلع نب دمحأ نيدلا يقتل راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا -57

 ةرهاقلا رشنلاو عيزوتلل هاكرشو يبلحلا ةسسؤم

 بتكلا راد «زارد هللا دبع هحرش «يبطاشلل «ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا -"

 .ةيملعلا

 فارشإ «ةرصاعملا بازحألاو بهاذملاو نايدألا يف ةرسيملا ةعوسوملا <

 . ه414١ :ةثلاثلا ةعبطلا «ةيملاعلا ةودنلا راد «ينهجلا عنام

 ةعبطم «دمحم راطخ فسويل «ةيفوصلا ةلدأ نايب يف ةيفسويلا ةعوسوملا "48

 .ه577١ :ةعبارلا ةعبطلا ءرظن

 راد «يقابلا دبع داؤف دمحم همقرو هححص «سنأ نب كلام مامالل ءأطوملا ”

 ظ . ه7١5١ :ةيناثلا ةعبطلا «ثيدحلا



 « دقتو ضرع » ةيلذاشلا قلقا

 .يرصملا يوفدألا بلعث نب رفعج «يفوصلاو فوصتلا ةفرعمب يفوملا 5١

 ه٠5١ :ىلوألا ط «ةبورعلا راد «ةيحلاص ىسيع دمحم د قيقحت

 ةبتكم «دومحملا نمحرلا دبع روتكدلل «ةرعاشألا نم ةيميت نبا فقوم -
 . ه0١5١ :ىلوألا ةعبطلا ؛دشرلا

 ةبتكم «يواضرقلا فسويل «ىؤرلاو فشكلاو ماهلالا نم مالسإلا فقوم -7'

 .ه6١5١ :ىلوألا ةعبطلا «ةبهو

 «ةباحصلا ةبتكم ءدارم ىفطصم «ةيفوصلا نم ميقلا نبا مامالا فقوم ”8

 .ه١57١ :ىلوألا ةعبطلا

 ثراولا دبع :هيشاوح عضو «ينارعشلا باهولا دبعل «ةيرضخلا نازيملا -06

 . ه١57١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «يلع دمحم

 باتكلا راد ءضوع نمحرلا دبع دمحم قيقحت «ةيميت نبال «تاوبنلا *”5

 . ه0٠5١ :ىلوألا ةعبطلا «يبرعلا

 .رصم ةفاقثلا ةرازو «يرغت نبال «ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا "71

 نب دوادل «ةدربلا بحاص نع ةباذلا قحلا ةلدأ يف ةدربو لطابلا ديدح تحن -

 . ه576١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «يعفاشلا ناميلس

 ملاع «ينسحلا يدومحلا ِهَّللا دبع يبأل «قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن "8
 .ا١ط 2١5٠9 «توريب بتكلا

 ةياكنو دقتعملا ةيافك) ةيفوصلا خياشملا لضف يف ةيلاغلا نساحملا رشن -”ا٠

 يبابلا ىفطصم ةبتكم ءضوع هوطع ميهاربإ قيقحت «يعفايلل «(دقتنملا
 .ه١٠١5١ :ةيناثلا ةعبطلا «يبلحلا

 : ةئيدحلا ةرهاقلا ةعبطم «يضارلا ةمالس ميهارباإل «ةيدماح حئاصن -"

 م١

 .م١/91١ :ةثيدحلا ةرهاقلا ةعبطم «يضارلا ةمالسل «ةحيصنلا -5

 ديجعملا دبع قيقحت «قورز دمحأل «ةيفاعلاب هَّللا هصخ نمل ةيفاكلا ةحيصنلا -0/8



 يقلل عجارملا سرهف

 .ه575١ :ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد رشانلا «ىلايخ

 «توريب رداص «سابع ناسحإ قيقحت «يناسملتلا دمحأل «بيطلا حفن ”1
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 يوازمحلا يودعلا نسحل «ةيريصوبلا ةدربلا حرش يف ةيلذاشلا تاحفنلا -”70

 .ةعبطم وأ ةعبط خيرات نودب

 وبأ ىفطصمل ةيطرشيلا ةيلذاشلا ةفيظولا حرشب ةيلعلا ةيسدقلا تاحفنلا <57

 . ه94١ :ةثلاثلا ةعبطلا «ةشير

 .يبنتملا ةبتكم «يكز رداقلا دبعل «ةيلذاشلا داروأ يف ةيلعلا ةحفنلا 3

 .م١19/8١ :ةثيدحلا ةرهاقلا ةعبطم «يضارلا ةمالسل «ةيدمحملا ةحفنلا 74

 رهاط قيقحت «يرزجلا نيدلا دجمل ءرثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا -69
 .ركفلا راد «يجانطلا دومحمو يوازلا

 «ضوع نمحرلا دبع دمحم :قيقحت «ةيزوجلا ميق نبال «بيصلا لباولا ”

 . ه6٠5١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب يبرعلا باتكلا راد

 ١- ىلوألا ةعبطلا «ةيارلا راد «ميركاب دمحمل «قرفلا نيب ةنسلا لهأ ةيطسو :

 ١6ه.ء

 .سابع ناسحإ قيقحت «نانبل ةفاقثلا راد ,ناكلخ نبال «نايعألا تايفو "1

 ءايحإ راد ,يفنحلا باهولا دبعل «رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا "8

 .يبرعلا ثارتلا



- 
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 ىوتحملا سرهف

 غا/ ... ثحابم ةعبس هيفو :هرصعو يلذاشلا نسحلا يبأب فيرعتلا :لوألا لصفلا

 ع4 ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةينيدلا ةايحلا حمالم :لوألا ثحبلملا

 غ3 ةيسايسلا ةايحلا :الوأ

 كا اا ةسابعلا ةفالخلا فعض - ١

 كا راتتلا رطخ -؟

 64 00و ومهم مم همهم ممم مم همم همم ممم مم ممم هم مومو ةممققم يبيلصلا وزغلا رارمتسا -”

 340 نيملسملا اهماكح نيب رحانتلاو «تايالولاو تاليودلا ةرثك -5

 0 م م م م ممم همم ممم همم ىصقألا برغملا ١-

 871م ص هم ممم همم د هوو هوو سنوت -؟

 400 ااا رصم

 0111 ةيعامتجالا ةايحلا : اًيناث

 ا ع م م همم م همم مل ىصقألا برغملا :الوأ

 4 طم ممم هم همم م ممم ممم مو هوم ممم مم ممم معمم ممم ممم فقم سنوت :اًيناث

 93 عع م م همم هم هول رصم :اًنلاث

 434 ا هع ما هل ةيفاقثلاو ةينيدلا ةايحلا :اًنلاث

 177 ]1 ]1 ]1 ] ]1010 بذغملا :الوأ

 مهريغ ىلع اهحيجرتو «دئاقعلا ريربت يف يوبنلا بسنلا لالغتسا ١-
 #4 0و م ممول ممم ممم مم ممم ممم ومو ممم مه مومم ةفلاخملا دئاقعلا نم

 عدبلا لهأ ةقيرط ىلعركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألل هراهظإ -؟

 4 كلذ ببسب ناطلسلا ىلع هجورخو ةلزتعملاو جراوخلا نم

 ١ك ا وم مم وم م موصعملا يدهملا هنأ ءاعدا -'

 ١1مم و ممم ممل مالكلا ملعب ترموت نبا رثأت -5

 ا سئنوت :اًيناث

 ١١ا/ :



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا كلل

 3000 0000000 ىرعشألا بهذملا راشتتا

 0 هتحايسو ءملعلل هبلطو .هتأشنو ءهدلومو .همسا : يناثلا ثحبسملا

 00 هتناكمو سيردتلاب هلاغتشا :ثلاثلا ثحبملا

 ك1 سيردتلاب هلاغتشا :الوأ

 101011111110 اهسردي ناك يتلا بتكلا

 0 يذمرتلا يلع نب دمحمل (ةيالولا متخ) باتك ١-

 0 تي... تايطاخملاو فقاوملا باتك -9

 0/1101 بولقلا توق باتك -“

 0 ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا13131]7111ة311ة151510000 يريشقلا ةلاسر - :

 ةيطع نبال زيجولا ررحملا ريسفتو « ضايع يضاقلل ءافشلا باتك -5

 13559990 هذيم التل هتيبرت يف يلذاشلا جهنم

 ل نيديرملا بولق يف ةقراخلا هتردقو خيشلا ةسادق عرز ١-

 12000 نيديرملا بولق يف ةيقتلا عرز -؟

 «بيغلا ملع هئاعدال نيديرملا بولق يف ةبهرلاو فوخلا عرز -*
 00 مهتينالع و مهرس يف هنوشخيف ددملا لوزنو

 00 ا ديرملا بلق يف ةيالولا بلط بح عرز - 4



 053110009000000 هتناكم :اًيناث

 11000 يلذاشلاب ولغلا رهاظم

 100 هراثآب كربتلا ١-

 #33” 000 هب مسقلا -؟

 0110 .......... هب لسوتلاو هلاؤس -

 01110 رضحلاو بيغلا يف ظفحلاو ىنغلا ىلع هتردق - 4

 1000 ........................ شرعلا قوق ةماقم -6

 0 ثروغلا بطقلا هنأب هفصوو ضرألا يف ولعلاو سيدقتلا ١-

 #53 1 ] ] ] 10000ا 0000000 بيغلا ملع -ا/

 11100 ل هلوسرو هللا نع ذخألا -/4

 20100 بلسلاو ءاعدلا درل ببس هضغب -4

 00 هذيمالتو هخويش مهأ : عبارلا ثحبملا

 ل ع ع هع هم م هع همم هع هل هع ع عع مط و هع و همم هخويش مهأ :الوأ

 0101011100 شيشم نب مالسلا دبع ١-

 1110010000000 مهزرح نبا -5؟

 0100 يطساولا حتفلا وبأ -

 531710000001000 ىجابلا ديعس وبأ -5

 1100090009000 هذيم الت مهأ :امنأت

 قتعلا هل لصح دقف هتقيرط عبتا وأ ؛هيلع ذملتت نم لك نأ ١-

 000 رانلا نم

 2110 ظوفحملا حوللا

 رايي لا الدي نوعبرأ هابر دف ىلذاشلا هايبر نم نأ -8

 00 هلل ىلو وهف ىلذاشلا دي ىلع ذملتت نم نأ -4



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا ةلكفلا

 51 ةثالث وأ نيموي يف حتفلا هل لصح يلذاشلا دي ىلع ذملتت نم نأ -5

 كلذكو ىقشي ال ميظعتلاو ةبحملا نيعب هآر يذلا نأ -

 01000 ا هآر نم ىأر نم

 12111000 ةيملعلا هراثآ : سماخلا ثحبللا

 000 ىهقفلا هبهذمو .ةديقع : سداسلا ثحبملا

 11111111 هتافو : عباسلا : ثحبملا

 00 ثحابم ةعبرأ هيفو .هعابتأ رهشأ :يناثلا لصفلا

 000 يسرملا سابعلا وبأ :لوألا ثحبللا

 0 هتحايسو «ملعلل هبلطو ءهتأشنو «هدلومو ءهمسا :لوألا بلطملا

 1100 اااا31#3####ة05050000 ا همسأ

 0 ع م مو مو هم هه هم هه ملعلل هبلطو هتأشنو هدلوم

 1211101110 هتحايس

 0100 هتناكم و «سيردتلاب هلاغتشا :يناثلا بلطملا

 0 سيردتلاب هلاغتشا :الوأ

 10000 هتناكم :اًمناث

 10000 هذيمالتو هخويش مهأ : ثلاثلا بلطملا

 0100000 ااا هخويش :الوأ

 01101110 هذيم الت : اًئياث

 11111100 ةقيرطلا يف هرثأ :عبارلا بلطملا

 20100 هتافو : سماخلا بلطملا

 011100 يردنكسلا هّللا ءاطع نبا :يناثلا ثحبملا
 6 هتحايسو «ملعلل هبلطو ءهتأشنو ؛هدلومو ءهمسا :لوألا بلطملا

 10000 اااا#“*51ة0 ااا همسا



 ةلقنلا ىوتحملا سرهف

 ؟/ 4 لمه ممم ممم همم ممم همم مو همم م موقق هتحايسو ملعلل هبلطو هتاشن

 ا هتناكمو .«سيردتلاب هلاغتشا :يناثلا بلطملا

 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14141414141414 ااا هسيردت :الوأ

 ؟/4لل وهمه ممم موف همم همم همم ممم ممم همم مهموم مو ممم هموم هتناكم : اًيناث

 5/44 مو مومو ممم ممم ومهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همهم هوو هقول هتافلؤم :اثلاث

 8 ووو معلم هذيم التو ءهخويش مهأ :ثلاثلا بلطملا

 41# هخويش :الوأ

 94 هذيم الت

 كر مم ممم اممم ممل ةقيرطلا يف هرثأ : عبارلا بلطملا

 قرطلا عيمج ةلسلس ءاهتناو «ةيلذاشلا ةقيرطلل ةوعدلا يف هرود ١-

 9 ا اممم هيلإ ةيلذاشلا

 5848 ل همم ممم مم ممم مم ممم همم ةيلذاشلا مولع نيودت يف هرود - ؟

 ضيا اهيسسؤمو ةقيرطلا باطقأب نيديرملا فيرعت يف هرود -"

 0 ةيفوصلا نع عافدلا يف هرود -

 سا مهتالوقمل هريرقتو «ةيفوصلا ةرصن يف بتكلا هفيلأت :الوأ

 81 مم وم ممم همم هم هم ممل ةيفوصلا تايرفكل هريربت :اًيناث

 مومو م وو مم ووو مهم هموم ةيفوصلا رابكل هحدم :اًلاث

 م1 ل ةيفوصلا دقتني نم لكل هفيوختو هديدهت :اععبار

 نحب ةيفوصلا اودقتنا نيذلا .فلسلا ءاملعل هتبراحم :اًسماخ

 0 هللا ءاطع نباو ةيميت نبا نيب ةبوذكملا ةرظانملا قايس

 ا هللا ءاطع نباو ةيميت نبا نيب ةرظانملا هذه نالطب
 817 ....... نيمدقتملا بتك نم باتك يأ يف ةرظانملا هذهل دوجو ال :اّلوأ

 نيل ةيميت نبا ليهجت ىلع ةرظانملا ثادحأ موقت :اًيناث

 .ةيميت نبا ىلع بذك ىهف ةرظانملا نومضم ثيح نم امأ :اًنلا



 نر اهضعب ركذأ ةريثك تافلاخم ىلع رودت ةرظانملا نإف

 751 ومو م ممم ممم هموم هموم هموم همم هتافو : سماخلا بلطملا

 0 000 ةبيجع نبا :ثلاثلا ثحبلا

 مر هتحابسو .ملعلل هيلطو «هتأشنو ءهدلومو ءهمسا لوألا بلطملا

 0 اانا 3#3#ة00 ااا همسأ

 0 00 ااااااااا ا هدلوم

 ا 000 هنأشن

 را اا ملعلل هبلط

 70117 4 لل لو هو مم وم همم مم مم مم مم هقم ممم همم مو همم مم همم همم ممم همم مم همم هم ممم م همم هتحايس

 1 هتافلؤمو ءهتناكمو «سيردتلاب هلاغتشا :يناثلا بلطملا

 85 سيردتلاب هلاغتشا :الوأ
 الا هتناكم : اناث

 176 1 و ممم ممم ممم همهم همهم ممم مم هموم همهم مق هتافلؤم :اثلاث

 0 ممم ممم هذيمالتو هخويش مهأ :ثلاثلا بلطملا

 اا اا هخ ويش مهأ الو

 121[ 1 مط ل مم ومو مم م همم ممم همم ممم هم مم همم م ممم ممم همم هعمل هذيم الت مهأ : اناث

 ممم هموم هموم مومو ةقيرطلا يف هرثأ :عبارلا بلطملا

 554 امو مومو همم همم همم ممم ممم همم ممم مومو ووو قمل ةقيرطلل ةوعدلاب همايق ١-

 5514 م و ومو ممم ممم ممم هم ممم هم ةممقف ةقي ةوعدلل اياوزلا ءانب -؟

 14 م طمع مم لم همم مل ةيفوصلا بتكلا فيلأت -*

 اا اممم ممم ممول (دئاوعلا قرخ» يلمعلا فوصتلل هتوعد - :

 نال قنعلا ىلع ةحبسلا قيلعتو «تاعقرملا سبل - ١

 يا ممل ندملا لوخد دنع ةعامج ةلليهلا ركذ -؟

 00 فوصتلا قيرط كولسل غرفتلاو ءايندلا كرت -* يفت



 ىوتحملا سرهف

 ا ممم ممم موو مم ممم مف فوم هوو مو ممم فقول ءارقفلا ةمدخل - 5

 نور سانلا عماجمو «دجاسملاو .«تاقرطلا يف سانلا لاؤس -6

 مام وماما ممطلم تمصلا موزلو «ةلزعلا بلط -7

 اا ممل سانلا مامأ هقنع ىلع قوسلا تالابز لمح -ا/

 نايا قاوسألا يف سانلا ىقسو ءهرهظ ىلع برقلا لمح -4

 اللا ع م طم همم قم ممم همم مم ممم ممم ممم همم مق فوم هتافو : سماخلا بلطملا

 لك رضاحلا رصعلا يف يلذاشلا نسحلا يبأ عابتأ رهشأ :عبارلا ثحبملا

 ل يطرشيلا يبرغملا دمحأ نب يلع : : الوأ

 ا موو ووو ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم هم مممف يناهبنلا فسوي اًمناث

 ع4 5[ 0 طم همم مم همم ع وو م همم هم هوم همم ىضارلا ةمالس :اًئلاث

 44 0 وم همم ممم ممم همم ممم مم مو وول يمشاهلا دمحم اعبار

 ل ميهاربإ يكز دمحم :اًسماخ

 ؟ 4 و هموم مومو مهمه وو هموم ممم ممم امو ةيلذاشلا ةقيرطلا : ثلاثلا لصفلا

 اهنيب قرفلاو ءاهروطتو ؛ةيلمعلا اهصئاصخو ةيلذاشلا ةقيرطلا

 ا اهب اهتلصو «ىرخألا نايدألاو قرفلا نيبو

 ا م وم ةيلذاشلا ةقيرطلا :الوأ

 ع قرطلا رئاس ىلع اهليضفتو مهتقيرط حدم يف ةيلذاشلا دوهج

 ممم ةيلذاشلا ةقيرطلا لئاضف

 ل ةباحصلا نطاوب اهيلع مهتقيرط نأ ١-

 607 اهريغ نع ىنغتسا اهب ذخأ نمو «قرطلا لكل ةخسان مهتقيرط نأ -

 6٠7 . ةطساو ريغ نم ِةِلَي لوسرلا نع نوقلتي نويدمحم مهتقيرط عابتأ نأ -

 6٠5 يلذاشلا نسحلا يبأ دي ىلع ظوفحملا حوللا نم نوراتخم مهنأ -5

 عمم ممم اعمل مهنم الإ نوكي ال بطقلا نأ -0



 «دقنو ضرع م ةيلذاشل 6
 0000 ةمايقلا موي ىلإ مهتقيرط نم عطقني ال ةيبرتلا خيش نأ ١-

 دجيو ميرم نبا ىسيع لزنيو .ةعاسلا اهيلع موقت يتلا يه اهنأ -1/

 لاا 01 هيراوح نم اًملخ اهنم

 دا ا نويتاذلا مهل لاقي كلذلو «مهب صوصخم تاذلا مسا نأ -

 نم ديرملا لاؤس دنع ربقلا يف رضحي يلذاشلا نسحلا ابأ نأ -

 81 ا ممم ممم هموم هموم مم ممم هموم ممم توملا دعب نيكلملا

 مما ومو ةيلذاش مهلك ناويدلا ءايلوأ نأ ٠-

 دا ةيلذاشلا ةقيرطب متخ اذإ الإ هتيالو لمتكت ال يلولا نأ ١-

 عمتجي ةلهو لوأ نم قدصب مهتقيرط لخد اذإ يدتبملا نأ -5

 1 ااا ةظقي هلك يبنلاب

 0 مااا ةيلمعلا صئاصخلا

 غ8 برشملاو «لكأملا كرت يف سيل ةيلذاشلا دنع فوصتلا نأ ١-

 609 ..... بايثلا نم تاعقرملا سبل يف سيل ةيلذاشلا دنع فوصتلا نأ ١-

 6 ... ةدهاجم ةرثك الو «ةقشم ميظع هيف سيل ةيلذاشلا دنع فوصتلا نأ +

 عقول لمعلا كرتل وعدي ال ةيلذاشلا دنع فوصتلا نأ -:

 عال ف ل ممم هموم همم هم مم همهم ممم همم مق عامسلا مذت مهتقيرط نأ -

 ع١ و ما ومال ةلأسملا مرحت مهتقيرط نأ -5

 دلل 00006 لالضو ءالب لك نم هظفحو هللا نامأ يف مهنأ -

 5 ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ نع عفادي ىلاعت هللا نأ -/

 ع1 ةموعزملا صئاصخلا كلت ىلع ةبترتملا ةريطخلا راثآلا

 اًنوكر ةيعرشلا تافلاخملا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ عوقو :لوألا رمألا

 .ىرخألا ةيفوصلا قرطلا نيب سفانتلا عوقو : يناثلا رمألا

 ها



 ةلقنلا ىوتحملا سرهف

 ظل ةيلذاشلا ةقيرطلا روطت :اًملاث

 عا م يلمع فوصت ةيلذاشلا فوصت نأ :لوألا لوقلا

 ها يفسلف يلمع فوصت ةيلذاشلا فوصت نأ : يناثلا لوقلا

 لا ةيفسلفلا لئاسملا يف روطتلا :لوألا روطتلا

 5 ةيلمعلا لئاسملا يف روطتلا :يناثلا روطتلا

 ا اهب اهتلصو «ىرخألا نايدألاو قرفلا نيبو اهنيب قرفلا :اًعبار

 637137 ةرعاشألاب دئاقعلا باب يف ةيلذاشلا ةقيرطلا رثأت

 عام وم عامل كولسلا باوبأ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا رثأت

 عا م ممول دينجلاب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص - ١

 عامل يذمرتلا ميكحلاب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص -؟

 6مم يلازغلا دماح يبأب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص -

 غ2 يناليجلا رداقلا دبعب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص -:

 ممول يعافرلا دمحأب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص -

 15 ممم ممم م ممم هموم يبرع نياب ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلص -5

 غ1 ااا ىرخأللا نايدألاب اهتلص

 ع 66 لل همم مو فمهما م ممم مم ممم م ممم وعم همم ممم ممم موقق ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم

 عر ممل ةيرصملا دالبلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم -أ

 212111 هللا ءاطع نبا تافنصم - ١
 [01/ . ةرخآلاو ايندلا ديسب ةظقي ءايلوألا عامتجا يف ةرهازلا بكاوكلا -؟

 عال ملل ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقحلا ديبأت ٠-

 عه وو مم ممول ةيلذاشلا رثآملا يف ةيلعلا رخافملا -4

 عة 00 ل للم مو لممم مم ممم ممم همم مم مم عمو يضارلا ةمالس تافنصم -5

 هل ميهاربإ يكز دمحم تافنصم -5



 « دقئو ضرع » ةيلذاشلا 2

 ع0 0 وع ومو همهم م ممل قورز دمحأ تافنصم - ١

 ذا تاريخلا لئالد -؟

 0 ةيفوصلا بهذم يف ةيدهلا روشب -

 غ2 ةبيجع نبا تافنصم - 4

 علال مل ىمناغتسملا يولعلا ىفطصم نب دمحأ تافنصم -ه

 1 ةيماشلا دالبلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا تافنصم - ج

 ذا يناهبنلا فسوي تافئصم ١-

 عا ممم هموم ممول ىمشاهلا دمحم تافنصم 1١-

 1 اا فوصتلا نع قئاقح -

 ع م ةيلذاشلا ةقيرطلا راشتنا

 454 اهمالعأو ةقيرطلاب فيرعتلاب تمتها يتلا تافنصملا :ىلوألا ةلأسملا

 ع6 مل ةيلذاشلا قرطلاب فيرعتلا :ةيناثلا ةلأسملا

 6733 ل ةيرصملا دالبلا يف ةيلذاشلا قرطلا :لوألا مسقلا

 1100 ةيئافولا ةقيرطلا -

 10 0000 ةيسورعلا ةقيرطلا -

 100 ةيفيفعلا ةقيرطلا -

 1 0 ]ذا ةيرهوجلا ةقيرطلا -

 000000000 ةيسيردالا ةقيرطلا -

 غ2 ةيندملا ةقيرطلا -

 غ2 ااا ةيجقواقلا ةقيرطلا -

 10 ذا ةيمزعلا ةقيرطلا -

 ا 0002010جذ1د21د1ٍ1-1[1 ةيدماحلا ةقيرطلا -

 0 ]ااا ةيضيفلا ةقيرطلا -



 ىوتحملا سرهف

 اا 1111 ةيلوزاجلا ةقيرطلا -

 21 ةيبرغملا دالبلا يف ةيلذاشلا قرطلا :يناثلا مسقلا

 231 ةيلوزجلا ةقيرطلا نع ةعرفتملا قرطلا ١-

 2111 ......... ةيواسيعلا ةقيرطلا -

 4 وول ةينازولا ةقيرطلا -

 21110 ةيرصانلا ةقيرطلا -
 اال 211100 ةيعابتلا ةقيرطلا -

 علال 0 عم وع و ممم ةيناوزغلا ةقيرطلا -

 عطرا 000 للم ووو ممم موو مم همومهم هموم هموم موو ممول ةيواقرشلا ةقيرطلا -

 ع4 وعوامل ةيقورزلا ةقيرطلا نع ةعرفتملا قرطلا - ١

 ع4 ومص وم ممم ممم هوم هوو ممول ةيركبلا ةقيرطلا -

 844 مم ةيواسيعلا ةقيرطلا -

 484 م م ةيدشارلا ةقيرطلا -

 ع مم ةيزاغلا ةقيرطلا -

 0 ااا ةيليهسلا ةقيرطلا -

 ااا ةيزازركلا ةقيرطلا -

 ع م ومو دوم ممم ةينايزلا ةقيرطلا -

 ممم ووو طم ةيواقردلا ةقيرطلا -

 عم اموال هو طوال ةينانبلا ةقيرطلا -

 ع ع مم اع هوم هامل ةيندملا ةقيرطلا -

 عمم اوم هموم هوما طول ةيسافلا ةقيرطلا -

 عم ام هوم عم ام هطول ةيسونسلا ةقيرطلا -
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 0 ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملاو يقلتلا رداصم : يناثلا بابلا

 000 ثحابم ةعبس هيفو : ىقلتلا رداصم :لوألا لصفلا

 ءةنسلاو ؛«باتكلاب ةيلذاشلا كسمت ىوعد :لوألا ثحبملا

 100 مهلوق دقن لنايب : يناثلا بلطملا

 0 ةئسلاو باتكلا نم ىقلتلا ىف ةيلذاشلا لوق نالطب نايب هجوأ

 0 ىقلتلل ةعدتبم رداصم ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا دامتعا - ١

 )1100 عدبلا يف مهعوقو -8

 00 ةطساو الب ىلاعت هللا نع يقلتلا قوعد : يناثلا ثحببملا

 ل هنطاوم ءهلهأ ءهانعم :ىلاعت هللا نم نذإلا :لوألا بلطملا

 ممهش# © 8 +

 همي م 8+

 و ثنو ادسه تس # هاف

 هةهعمه م هجوم

 هه مش تو © م

 تهمه © ف 4 فذ ©

 همي مم عجم هه

 مه جاه هم ساش

 هه يف سن # * #©# تك

 اب نا ه0 9#

 هه سو هه ده #

 ان الابدي لال ال ل

 مجسم #* تث + ه

 دهس نس و <.

 مق هام كه شا#



 ىوتحملا سرهف

 0 هلل عوجرلا نودب هللا كلم يف فرصتلا يف نذإلا ١-

 صئاصخلا نم اهل امو ةيعدألاو بازحألا فيلأت يف نذإلا -؟

 1111111 ااا راثآلاو دئاوفلاو

 617 لزنت نأ لبق رادقألا عقاوم ىلع عالطإلا يف نذإلا ٠-

 ك0 ةملظلا ىلع ءاعدلا يف نذإلا -5

 0 عر 0 ةمعطألا نم مارحلاو لالحلا ةفرعم يف نذاإلا -5

 0 عر م معو لالحلا ةحابإ يف نذاإلا -5

 نا ببستلاو ديرجتلا يف نذإلا -

 014 ...... ظوظحلا ضرأ وأ قوقحلا ءامس ىلإ ءايلوألا لوزن يف نذإلا -4

 808 موعود خويشلا بقانم ركذ يف نذإلا -4

 كا تاوعدلا عشبأب مهيفلاخم ىلع ءاعدلاب نذإلا ١-

 نا عدبلا يف عوقولاب نذإلا ١-

 كا ناطوألاو لهألا كرتو ضرألا يف ةحايسلاب نذإلا -5

 00١ 0100 ةيبرتلاو ةخيشملاب نذاإلا ١7-

 08750 006 و ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم و ممق ءيش لك يف نذالا -4

 06139 06 وم ل م ممم ممم ممم مم مم م ممم هم ممم همم ممم ممم معمق يهلالا نذالا ةيجح

 ىلاعت هللا نع اًمانمو ةظقي يقلتلا يف مهصوصن ضرع :يناثلا بلطملا

 006 600660660 وو ممم وم ممم فم موو م ممم ممم م ممم وعمه تم مهموم همم مومو م مم مو ةطساو الئ

 06و ممم ممم ولم ممل يلذاشلا نع ةدراولا صوصنلا - ١

 0000 يسرملا سابعلا يبأ نع ةدراولا صوصنلا -؟

 088 66066 ل مم مومو مومو مم مم هوم همم مهم ممم ممم ىوعدلا هذه دقن : ثلاثلا بلطملا

 0040 يهلإلا نذإلا ىنعم يف يلذاشلا لوق ةقيقح :ىلوألا ةلأسملا

 ا حابملاو يهنلاو رمألا نم حيحصلا فقوملا نايب ١-

 0 تاقوألا لك يف ممعي نأ نكمي ال مهلوق -؟ 01310
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 هب ةناعتسالاو دصقلا نسحب نوكي سودنئم ىلإ حابملا القنا 7

 055 عمل 21111111000000 ةعاطلا ىلع

 «نذاإلا لوزن دنع هيف ثدحي امل مالستسالا وه هلوق ىنعم - 4

 0 000 ردقلل مالستسا وهو

 0 ممم يهلإلا نذإلاب لمعلا مكح :ةيناثلا ةلأسملا

 6/0 للم يبنلا نع اًمانمو ةظقي يقلتلا ىوعد :ثلاثلا ثحبملا

 هاله .... ةظقي هتوم دعب هنع ذخألاو كَ يبنلا ةلباقم ناكمإ ىوعد : لوألا بلطملا

 817 ةيلذاشلا دنع ةظقي ٍكَي يبنلا ةلباقم ىنعم :الوأ

 ل 0 0 ةظقي لَك لوسرلا نع يقلتلا ةلأسم ةناكم :اًيناث

 64مم مممل ةظقي ْةِْككَك يبنلا ةيؤر ىلع ةيلذاشلا ةلدأ :اًملاث

 ل ِِكَك يبنلا نع ذخألا يف ءايلوألا توافت :يناثلا بلطملا

 0480 لَك يبنلا ةيؤر يف ةيفوصلا ءايلوأ توافت : ىلوألا ةلأسملا

 لك يبنلا نم هنوذخأي ام رادقم يف ةيفوصلا ءايلوأ توافت :ةيناثلا ةلأسملا

 كا 010101010101212121212121 د-1دد11____:اا فراعمو مولع نم

 881 م ممم ممم هوو ممم هم ممم ممم مم ىوعدلا هذه دقن : ثلاثلا بلطملا

 ل كلذ يف ةيفوصلا ىلع ملعلا لهأ دودر :لوألا هجولا

 1١5 ... ةظقي للي يبنلا ةيؤر ةيناكمإ مدع تبثت يتلا ةلدألا ضعب ركذ : يناثلا هجولا

 0000 اهب اولدتسا يتلا مهتلدأ نع باوجلا :ثلاثلا هجولا

 ينآر نم» :ثيدحب لالدتسالا وهو :لوألا ليلدلا نع باوجلا

 00 «ةظقيلا يف يناريسف مانملا ىف

 484 0م عمم هم مم همم ةياورلا ثيح نم :لوألا هجولا

 04 ا لمع ممم ممم ممم ممم ممم موقع ةياردلا ثيح نم :ىناثلا هجولا

 هلك يبنلا ةايح ىوعدب لالدتسالا وهو : يناثلا ليلدلا نع باوجلا



 ناقش ىوتحملا سرهف

 ظل هتوم دعب ِِلَك يبنلا ةايحب قلعتي ام :الوأ

 لَك لوسرلا عامتجاو مهروبق يف ءايبنألا ةايحب قلعتي امأ :اًيناث
 41و معمم هموم مل هموم ءارساإلا ةليل مهب

 41 بابلا اذه يف ةيفوصلا تاياكح :ثلاثلا ليلدلا

 83980 اًمانمو ةظقي هلك يبنلا نع ىؤرلاب لمعلا : عبارلا هجولا

 هآر ام نأب دبعلا ىلع سبلي نأ ناطيشلل نكمي له :سماخلا هجولا

 414 معمم هم ممم لع لوسرلا وه ةظقي وأ اًمانم

 3 مالسلا هيلع رضخلا نع يقلتلا ىوعد :عيارلا ثحبملا

 ففر 0 هئاقلو :«هتايحو ءرضخلا ةوبن يف فالخلا :لوألا بلطملا

 ا رضخلا ةوبن يف فالخلا :الوأ

 8137 ا ل مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم همم ممم ممل هتايح : اًيناث

 401 امو ومو مو ممم رضخلا ةايح ىلع مهتلدأ

 0 ا اااا#1ذ1ذ#1ذ1#ذ5ذة2ة00 هئاقل :اًثلاث

 17١ ...... رضخلاب ءاقتلالا يف مهخويش نع ةدراولا صصقلاو تاياكحلا ةميق

 177 رضخلاب ءاقتلالا يف مهخويش نع ةدراولا صصقلاو تاياكحلا نع ةلثمأ

 48 مومو مطول مالسلا هيلع رضخلا ةماقإ ناكم

 مم ةيلذاشلا ةقيرطلا يف رضخلا ةلزنم : يناثلا بلطملا

 ا مالسلا هيلع رضخلا تافصب قلعتي ام :ىلوألا ةلأسملا

 ام مل هنع ذخألاب قلعتي ام :ةيناثلا ةلأسملا

 ا مالسلا هيلع رضخلاب عامتجالا طورش :الوأ

 مم مالسلا هيلع رضخلاب يقتلي نم فانصأ :اًيناث

 778 ... لفظا رضخلا نم ةذوخأم ةيفوصلا نم نيديرملاو نيفراعلا مولع :اًنلا

 نر 0 مالسلا هيلع رضخلا نم اهوذخأ يتلا مولعلا ىلع ةلثمأ :اًعبار

 4830م ةيرضخلا ىف فالخلا : ثلاثلا بلطملا
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 ١- ةيسحلا ةيرضخلا :لوألا ىنعملا 000

 ةيونعملا ةيرضخلا :ىناثلا ىنعملا -؟ 000

 '- لاوحألا ةيرضخ :ثلاثلا ىنعملا 010

 011110 هتوش لاق نم :اًيناث

 1111111 1 111 هتوبن ةلدأ اًعلاث

 110 ااا ااا ااا ااا هتايحب قلعتي ام اما

 111109000000000 هعامس وأ

 ل رضخلاب عامتجالا نم ةموعزملا ةعفنملا يف قيقحتلا -١؟
 0 رضخلاب عامتجالا ىوعد اهترج يتلا بئاصملا -2

 00 ةيرضخلاو رضخلا ةلزنم ةلأسمب قلعتي ام امأ

 0 فشكلا قيرط نع يقلتلا ىوعد : سماخلا ثحبلملا

 000 ةيلذاشلا ةقيرطلا يف فشكلا ةلزنم

 01010100 فشكلا فيرعت :الوأ

 121011110100 فشكلا ماسقأ :اًيناث

 000 فشكلا ةناكم :اًعلاث

 000 تام دق رضخلا نأ تابثإ ةيمهأ :الوأ

 121711110100000 هتومب نولئاقلا :اًيناث

 111000900 هتوم ةلدأ :اًثلاث

 100000 هتايحب لاق نم ةلدأ ىلع درلا :اًعبار



 ىوتحملا سرهف
 00 ااا ةيالولاو فشكلا :اعبار

 000م هلوصح بايسأ :اًسماخ

 00 ااا فشكلا ةيصوصخ اسداس

 فشكلا ضرع بوجو يف مهنع ةدراولا صوصنلا ركذ :الوأ

 4 لوم ممم ممم مم م مو ممم همم ممم همم هوم ةئسلاو باتكلا ىلع

 صوصن ىلع فشكلا ضرع بوجو يف مهلوف ةقيقح نايب :اًينا
 غ0 ةنسلاو سباتكلا

 448م ممم م هعمل ةيبيغلا فشكلا مولع :اًئلاث

 381 يفوصلا يلولل لصحت يتلا ةيبيغلا مولعلا عاونأ

 87 ممم همم ممل ىوعدلا هذه دقن ثلاثلا بلطملا

 7 ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع فشكلا ةلزنم نالطب :ىلوألا ةلأسملا

 71 ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع فشكلا بابسأ نالطب : ةيناثلا ةلأسملا

 71 ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع فشكلا ةيصوصخ نالطب :ةثلاثلا ةلأسملا

 ٠“”“7 ةنسلاو باتكلا نم فشكلا ضراعت نم ةيلذاشلا فقوم نالطب :ةعبارلا ةلأسملا

 7/87” . تاياكحلاو «ةيمانملا ىؤرلا قيرط نع ىقلتلا ىوعد : سداسلا ثحبملا

 7مم ةيلذاشلا ةقيرطلا يف ىؤرلا ةلزنم :لوألا بلطملا

 ظل ةيلذاشلا دنع ىؤرلا ةقيقح :الوأ

 17م ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ىؤرلا لزم : اًيناث

 000 ىؤرلا عاونأ :اًنلاث

 ا/ طا 0 ممم مم همم همم همم ممل مهدنع اهتيجحو ىؤرلاب لمعلا :اعبار

 18/89 ع مو ممم همم ىؤرلا تاعوضوم :اًسماخ

 1/05 ةيلذاشلا ةقيرطلا يف تاياكحلا ةلزنم :يناثلا بلطملا
 اله م 0 لل ل ممم همم ممم همم مم مو هم مممم ةيفوصلا تاياكحلاب دوصقملا :الوأ
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 اله 6 ملهم ةيلذاشلا ةقيرطلا يف تاياكحلا ةلزنم :اًيناث

 ا/ 6 68 عمم ومو هموم ةيفوصلا تاياكحلا عاونأ :اًنلا

 الهال لقعلاو عرشلل ةفلاخملا تاياكحلا نم مهفقوم :اعبار

 ا/ را اهضارغأو ةيلذاشلا تاياكحلا ىلع ةلثمأ :اًسماخ

 ظل ىروعدلا هذه دقن :ثلاثلا بلطملا

 1 ةيلذاشلا لوق ىلع مهدرو «ىؤرلا يف ةنسلا لهأ جهنم نايب :الوأ

 غآهكظ0110000 اال ىؤرلا ةقيقح :الوأ

 876 اممم مومو ةنسلا لهأ دنع ىؤرلا ةلزنم :اًيناث

 0 ااا ىؤرلا ماسقأ :اًملاث

 )0 اااااا ؟اًيحو ايؤرلا ىمست له :اععبار

 ال4 مومو همم ممم ممم ممم ممم ممم همم مهموم ىؤرلاب لمعلا مكح :اسماخ

 الالا* نيقباسلا نع ةلوقنملا ةيمانملا تاياكحلا نم فقوملا :اًسداس

 7074 .... ةيلذاشلا لوق ىلع مهدرو «تاياكحلا ىف ةنسلا لهأ جهنم نايب :اًيناث

 ظ)'ذ0700 ا تاياكحلاو صصقلا ةلزنم

 ال176 ممل تاياكحلاو صصقلا ضعب نم فلسلا ريذحت

 )مظل اااا ااا تاياكحلا ماسقأ

 الط ل ا لم مم همم ممم همومه ومع هوم مو ممو تاياكحلا يف بذكلا ةيناكمإ

 ال مهموم مو مم ممم هوو ممم ممم تاياكحلا لقن يف تبثتلا بوجو

 ةيفوصلا تاياكحلا نيبو ةحيحصلا ءايلوألا تامارك نيب قيرفتلا بوجو

 00 ةيفوصلا تاياكحلا راشتنا بابسأ

 ا ةفرحنملا رداصملا نع ةجتانلا راثآلا :عباسلا ثحبللا

 ثحابم ةعبس هيفو «ةيلذاشلا دنع ةيدقعلا لئاسملا : يناثلا لصفلا

 000 ىلاعت هللا ديحوت يف مهتديقع :لوألا ثحبلملا

 تاكا كاس ساده جه دك © للاش 4 ©

 هيب # 8 ث تاه ده ياش سان

 ين ثم همهمقهق سها" © ©# © # <

 وهم هع تش 3 # ©# © يد# # ©

 4و هسعست5 "4 8# قه قمه # *



 لقفل ىوتحملا سرهف

 ال46 لمه ومو مم مم مم همم ممبل ةيبوبرلا ديحوت يف مهتديقع : لوألا بلطملا

 8/46 ةيلذاشلا دنع ةيبوبرلا ديحوت ىنعم :ىلوألا ةلأسملا

 "96 ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةيبوبرلا ديحوتل صاخلاو ماعلا فيرعتلا :الوأ

 الا ل وو مم معمول ةيبوبرلا ديحوت يف مهلوق ةقيقح نايب : اناث

 مثل ةيبوبرلا ديحوت ىنعم يف ةيلذاشلا ةقيرطلا خويش صوصن :ائلا

 هاا تاقولخملا دوجو راكنإ ينعي صاخلا ةيبوبرلا ديحوت :اعبار

 0 تانئاكلا دوجو ةلع :اسماخ

 نا ءيش لك وه هنأ عم هللا روهظ مدع ةلع :اًسداس

 4 هرتس بوجوو «تاذلا ديحوت ةيرس :اًعباس

 1 ةيبوبرلا ديحوت يف كرشلا :ائماث

 0 ةيبوبرلا ديحوت تابثإ ةقيرط :ةيناثلا ةلأسملا

 نإ ةيبوبرلا ديحوت تابثإ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا جهنم : الوأ

 م51* ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع اهتميقو ةنياعملاو ةدهاشملا ُهَقِب ةقيرط ة هيصوصخح : ايناك

 81١1١ .... ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع اهتارمثو «ةنياعملاو ةدهاشملا فيرعت :اًئلاث

 000000 0 0 ناهربلاو ليلدلا قيرطل اهصقنتو ةيلذاشلا مذ :اًعبار

 ا ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةنياعملاو ةدهاشملا عناوم :اًسماخ

 م51 ةيبوبرلا ديحوت تابثإ يف ةيلذاشلا ةقيرط ةيرسو ةبوعص :اًسداس

 00 ا هتابثإو ةيبوبرلا ديحوت ةفرعم يف مهتديقع دقن

 «ةيبوبرلا ديحوت فيرعت يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم نايب : ىلوألا ةلأسملا

 ط7 3 ممم م همم همم همم مو ممل ةيلذاشلا لوق ىلع درلاو

 13م ممم ص000 ةيبوبرلا ديحوت فيرعت :الوأ

 م باذعلا نم يجني ال هدحو ديحوتلا اذهب رارقإلا نأ نايب :اًيناث

 0 ةيبوبرلا ديحوت يف فارحنالا رهاظم :اًثلا

 م57 ل ةلطابلا همزاولو ةيفوصلا دنع ةيبوبرلا ديحوت ةقيقح :اعبار
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 اهمهف نع سانلا زجعي ىتلا رارسألا نم ديحوتلا نوكي نأ نالطب :اًسماخ

 م17 ... هسفن فرعيل هتروص ىف رهظي ىتح دحأل رقتفمب سيل هللا :اًسداس

 «ةيبوبرلا ديحوت تابثإ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم نايب :ةيناثلا ةلأسملا

 00 ةيلذاشلا لوق ىلع درلاو

 0 ةيبوبرلا ديحوت توبث ةلدأ :الوأ

 هيلع لالدتسالا نيبو ةيبوبرلا ديحوت ةيرطف نيب ضراعت كانه سيل :اًيناث

 0 ةينوكلاو ةيعمسلا ةلدألاب

 ميظعو هتاقولخمب هتيبوبرو ىلاعت هدوجو ىلع لالدتسالا نأ نايب : اًعلاث

 876 .... ةميلسلا ةرطفلا باحصأو ءالقعلاو ةمئألاو ءايبنألا جهنم وه هكلم

 لضفأ ىفوصلا فشكلا درجمب لصاحلا ديحوتلا نأ نالطب نايب :اًعبار

 ماا ةلطاب ىوعد ةلدألاو دهاوشلاب لصحت يتلا مولعلا نم

 ما"ا/ ....... ىلاعت هللا دوجو ىلع لالدتسالا يف نيهاربلاو ةلدألا ةميق :اًسماخ

 ةقيرط لامهإ يف اهب تقلعت يتلا ةيلذاشلا هبش ىلع درلا :اًسداس

 8 8 م م ممم طم همم همم ممم مم ممم ممم مقوم .... نيهاربلاو لالدتسالا

 ا ةيهولألا ديحوت يف مهتديقع :يناثلا بلطملا

 ندر (ةعيرشلا) رهاظلا ملع يف ةيهولألا :ىلوألا ةلأسملا

 8 ةيهولألاب لوقلا اهرهاظ يتلا ةيلذاشلا صوصن :الوأ

 0 ةيهولألا ديحوت لطبت يتلا مهصوصن :اًيناث

 0 ماوعلا ديحوت وه ةيهولألا ديحوت ١-

 0 ةيبوبرلا ديحوت ينعي ةيهولألا ديحوت -1

 00 مهدنع ديحوتلا ماسقأ نمض الخاد سيل ةيهولألا ديحوت ٠-

 ط6 وم ممول ةيهولألا ديحوت يف كرشلا رهاظم - 5

 لا (ةقيقحلا) نطابلا ملع يف ةيهولألا :ةيناثلا ةلأسملا



 > ىوتحملا سرهف

 6 هتدابع ىضتقت ىتلا ةيبوبرلا تافصب هنطاب يف فصتم هنأ يلولا ةقيقح :الوأ

 0 ا سانلا نع رسو ةيفخم ىلولا ةيبوبرو ةيهولأ ةقيقح :اًينا

 مك اًنطابو اًرهاظ ةيهولألا ديحوت ىنعم ىف ةيلذاشلا ةديقع دقن

 851١ ... ةيهولألا ديحوت ىنعم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم نايب : ىلوألا ةلأسملا

 0 ةنسلا لهأ دنع ةيهولألا ديحوت فيرعت :الوأ

 نا ةيهولألا ىنعم يف ةنسلا لهأ صوصن :اًيناث

 0 ا ةيهولألا ديحوت ةناكم :اًئلاث

 0 ااا ةيهولألا ديحوت ةلدأ :اًعبار

 877 ... هلل اهفرص بوجوو ءاهعاونأو ءاهطورشو ةدابعلا فيرعت :اًساخ
 /578 . نطابلاو رهاظلا ىف ةيلذاشلا دنع ةيهولألا ديحوت ىنعم نالطب نايب :ةيناثلا ةلأسملا

 1 ممم رهاظلا ملع يف ةيهولألا ىنعم ىلع درلا :الوأ

 طاطا عمل نطابلا ملع يف ةيهولألا ىنعم ىلع درلا :اًينا

 مم تافصلاو ءامسألا ديحوت يف مهتديقع :ثلاثلا بلطملا

 تافصلاو ءامسألا ديحوت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا ةديقع :ىلوألا ةلأسملا

 طر عوام مطوع همم ممم همم همم رهاظلا ملع يف

 0 ااا ةيرعشألا ةديقعلاب مهرارقإ :الوأ

 ها ا ا ااا ةيرعشالا ةديقعلا يف مهتافلؤم :اًينا

 ما تافصلا باب يف ةيدقعلا مهتافلاخم ضعب ىلع ةلثمأ :اًنلا

 /47 نطابلا ملع يف تافصلاو ءامسألا ديحوت يف ةيلذاشلا ةقيرطلا ةديقع : ةيناثلا ةلأسملا

 845 هتافصو هئامسأ يف هيبشو ليثم ىلاعت هلل نأ :لوألا رمألا

 644 هتافصو هللا ءامسأب قلختلا ىلإ ةوعدلا يف ةدراولا صوصنلا :لوألا مسقلا
 هئامسأ يف ىلاعت هّللاب ةلئامملا زاوج يف ةدراولا صوصنلا : يناثلا مسقلا

 ل هتافصو
 ل ىلاعت هللا تافصل يلجتو رهظم هلك نوكلا نأ :يناثلا رمألا
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 4 8الا 0 م ممم م مم ممم همم ممم ممم هم مم تافصلاو ءامسألا يف مهتديقع دقن

 104 .... رهاظلا ملع يف تافصلاو ءامسألا يف ةيلذاشلا ةديقع ىلع درلا :الوأ

 4 تافصلاو ءامسألا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نايب ١-

 41١ .... ىلاعت هلل ةتباثلا تافصلا عيمجب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ناميإ مومع -؟

 411300 مم ممل ىلاعت هلل ةيرايتخالا تافصلا تابثإ :الوأ

 41 ىلاعت هّلل ةيربخلا تافصلا تابثإ :اًيناث
 41مم امل هيف قرفلا عزانتو ةنسلا لهأ حلطصم -“؟

 410 ع م هم هع ضيوفتلا :الوأ

 411370 عوق ممم هموم هموم م همهم مو هم همم مو همم وول روأتلا : اناث

 414 ةعامجلاو ةنسلا لهأ حلطصم يف سانلا عزانت :اًملا

 45١ ..... نطابلا ملع يف تافصلاو ءامسألا يف ةيلذاشلا ةديقع ىلع درلا :اًيناث

 ا ىلاعت هللا قالخأب قلختلا ةلوقم ىلع درلا :ىلوألا ةلأسملا

 477 ....... ىلاعت هللا تافصب ليثمتلاو هيبشتلا ةلوقم ىلع درلا :ةيناثلا ةلأسملا

 ن1 ليثمتلاو هيبشتلا ظفل نم ةنسلا لهأ فقوم

 4 و م مم ممل هيبشتلا عاونأ

 رف قلاخلاب قولخملا هيبشت يف ةيفوصلا عوقو

 «ىلاعت هللا تافص يف ةهبشملا بهذم نم ةنسلا لهأ فقوم

 ير قلاخلاب قولخملا ةهباشم يفن ىلع ةلدألا ركذو

 يلجتو رهظم نوكلا نأب ةيلذاشلا لوق وهو :يناثلا هجولا نالطب

 لاا 000100000 ىلاعت هّللا تافصل

 44 م م هم ممم مول لِيَ لوسرلا يف مهتديقع : يناثلا ثحبلملا

 4510 ةيالولاو ةوبنلا نيبو اهنيب قرفلاو « ةلاسرلا ةلزنم :لوألا بلطملا

 4مل ةلاسرلا ةلزنم :الوأ

 00 لسرلاو ةلاسرلل ميظعت اهيف يتلا صوصنلا :لوألا عونلا 45١



 250 ىوتسل سما
 9 لسرلاو ةلاسرلل صقنت اهيف يتلا صوصنلا :يناثلا عونلا

 4041 00 وو وهو هموم ممم وهوة هدوم ممفل ةيالولاو ةوبنلا نيبو اهنيب قرفلا :اًيناث

 ١- مومو ممم همومهم موقق لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا 46130

 م م ممم همم هموم همهم م همم يلولاو يبنلا نيب قرفلا -؟ 30 46

 م مم مومو ةيدمحملا ةقيقحلا :يناثلا بلطملا 448

 ةيلذاشلا دنع ةيدمحملا ةقيقحلا ةلزنم :الوأ 9

 اهتابثإ يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لاوقأو ةيدمحملا ةقيقحلا ىنعم :اًيناث .... 47١

 د 0 ةيدمحملا ةقيقحلا ىلع مهتلدأ :اًنلا

 لماكلا ناسنإلاو ةيدمحملا ةقيقحلا نيب ةلصلا :اًعبار 1000

 لَم يبنلاب ةصاخ لماكلا ناسنإلاو ةيدمحملا ةقيقحلا ةبترم له :اًسماخ

 91مم م سم ؟ةريغلو هل مأ

 دوجولا ةدحوو ةيدمحملا ةقيقحلا نيب ةقالعلا :اًسداس 475

 كام هموت ةيدمحملا ةقيقحلاب لوقلا راثآ :اًعباس

 م ممم ممم وعمل لَو لوسرلا يف مهولغ :ثلاثلا بلطملا 4/4

 يا م همهم لَك يبنلا يف ولخلا رهاظم

 48١ مهريغ نمو مدآ ينب نم قالطالا ىلع قولخم لوأ ِةِكي يبنلا نأ ١-

 1 0 ىلاعت هَّللا رون نم قولخم ِةكَي يبنلا نأ ١-
 ل 0 للم يبنلا لجأ نم قلخ نوكلا عيمج نأ -

 هل ممم هِي يبنلا نم قلخ نوكلا يف ام عيمج نأ - 5

 در لِي هدادمإو هدوج نم معن نم نوكلا يف ام عيمج نأ -5

 4 هتامم دعبو هتايح يف قلطملا بيغلا ملعي لَك يبنلا نأ -5

 44 ِلككَي هملع نم ةذوخأم ءايلوألاو لسرلا مولع عيمج نأ -ا

 44 ةثاغتسالاو ءاعدلاب هلي يبنلا ىلإ هجوتلا زوجي هنأ -8

 ةماعلا لَك لوسرلا يف ةيلذاشلا ةديقع دقن :عبارلا بلطملا
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 00 ةلاسرلا ةلزنم ناب يف مهلوق دقن :الوأ

 0 ةيالولاو ةلاسرلاو ةوبنلا نيب قرفلا يف مهلوق دقن :اًيناث

 0 لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا يف ةنسلا لهأ لوق نايب

 000 ا ةيدمحملا ةقيقحلا يف مهلوق دقن :اًثلا

 01000 ٍلِكَو لوسرلا يف ولغلا يف مهلوق دقن :اعبار

 310001111101010 ةيالولا يف مهتديقع : ثلاثلا ثحبملا

 ك1 اهبتارمو «ةيالولا فيرعت :لوألا بلطملا

 0 تيس ةيلذاشلا لثع ةيالولا فيرعت :الوأ

 00 ةيالولا فيرعت :ىلوألا ةلأسملا

 010100 يلولا فيرعت :ةيناثلا ةلأسملا

 1110 .... ةيالولا ماسقأ :ةثلاثلا ةلأسملا

 اهموهفمو ةيلذاشلا دنع ةيالولا موهفم نيب قرفلا :ةعبارلا ةلأسملا

 ١ - ةوبنلا ىلع ةيالولا ليضفت ىوعد 111000000

 - ءايبنألا متاخ دجو امك ءايلوألا متاخ دوجو ىوعد 00

 01100 يحولا يف يبنلل يلولا ةكراشم ىوعد -

 يذلا كلملا هنم ذخأي يذلا ندعملا نم ذخأي ىلولا نأ ىوعد - 5

 22100 لوسرلا ىلإ هب يحوي

 1ظ153700000 ا موصعم ظوفحم يلولا نأ قىوعد - 6

 هلوقي ام لكب هل ملسيو «ءيش لك هنم لبقي يلولا نأ ىوعد -7

 00 ىوقتو ناميإب فرعي مل نمل ةيالولا لوصح ىرعد - ال

 ا ىلاعت هللا تافصب مهفصوو ءايلوألا يف ولغلا زاوج ىوعد -/

 000 ةيفوصلا مهتقيرط كلس نميف ةيالولا رصح ىوعد -4

 م٠6٠١

٠١6 



 ىوتحملا سرهف
 لا

 )000 ةيلذاشلا دنع ةيالولا بتارم :اًينا

 0 ةيفوصلا ةيالولا بتارم دادعت :ىلوألا ةلأسملا

 ]101110000000000 ثوغلا بطقلا :الوأ

 11000010000000 بطقلا تامالع - ١

 13110000101010 بطقلا ةلزنم - 1

 ا يي يت كعحأو نمر يف نابطق عمتجي ال +

 2010 بطقلا ةماقإ لحم -:

 51310000000 بطقلا مكح ةدم -

 و م هم م همم ممم همم همم م همم ايلذاش الإ نوكي ال بطقلا -5

 6 م هم م همم همم هم ع م ممم مم م هم هعمل بطقلا بسن -ال

 0000 بطقلا ةفيظو -4

 353777000000 ..... نامامالا :اًيناث

 #3 000010101111111 لادبألا :اًثلاث

 ]111009000000 ءابقنلا :اعبار

 111011011100100 ءابجنلا :اسماخ

 531090909999900 داتوألا :اًسداس

 201000 ملاعلا مكحي يذلا يفوصلا ناويدلا :اًعباس
 غ0 يي. ةرومأ ىلوتي نمو ناويدلا ناكم ١-

 010 يفوصلا ناويدلل ِةْلَك يبنلا ررضح مهمعز -؟

 000 يفوصلا ناويدلل ءايبنألا روضح مهمعز -“

 20111110 يفوصلا ناويدلل نجلاو ةكئالملا روضح مهمعز - 5

 نسحلاو ةمطافو ىلعو نامثعو رمعو ركب يبأ روضح مهمعز -4

 00 .......... يفوصلا ناويدلل مهنع هَّللا يضر نيسحلاو
 11 اا ناويدلا لهأ ةغل -5
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 16م ام همام ناويدلا لهأ عمتجي اذامل -'

 ١٠١58 ةيفوصلا ءايلوأ بتارم يف ةدراولا ةلدألا :ةيناثلا ةلأسملا

 ٠١55 .... ةيفوصلا بتارملا هذه ىلع ةروصقم ةيالولا بتارم :ةثلاثلا ةلأسملا

 ٠١55 ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأب ةصاخ ةيفوصلا ةيالولا بتارم :ةعبارلا ةلأسملا

 ٠١51 .... ةيفوصلا بتارملا هذه غولبب مزجلاو رخافتلا :ةسماخلا ةلأسملا

 ٠١548 اهل نيركنملا نم ةيلذاشلا فقومو ءاهبابسأو «ةيالولا ةيرس :يناثلا بلطملا

 ١٠١ ةيلذاشلا دنع ةيالولا ةيرس :الوأ

 11 ةيلذاشلا دنع ةيالولا بابسأ :اًيناث

 106 وم ةصاخلا ةيالولا بابسأ :ىلوألا ةلأسملا

 1١١0187 مما ةماعلا ةيالولا بابسأ :ةيناثلا ةلأسملا

 198 ممل ةيالولل نيركنملا نم ةيلذاشلا فقوم :اًئلاث

 10 0و مممل هرهاظمو يلولا يف مهولغ :ثلاثلا بلطملا

 لل ىلولا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا ولغ :الوأ

 ١1م ممل يلولا يف ولغلا رهاظم :اًيناث

 ١٠١17 .........تفتتيا تت لوكلا يف نوقرصتي ءايلوألا نأ مهداقتعا ١-

 ١78 نوكيف نك ءيشلل نولوقي ءايلوألا نأ مهداقتعا -؟

 17م ام بيغلا نوملعي ءايلوألا نأ مهداقتعا -

 مهماقم نأو هللا نع مهمولع نوقلتي ءايلوألا نأ مهداقتعا -:

 ١ سم ماعم لضفأ وأ ءايبنألا لثم

 ٠١/7 .. ثيغتسملا ةثاغإو يعادلا ةباجإ نوكلمي ءايلوألا نأ مهداقتعا -

 ١ توملا تقو يف ىتح ناك امنيأ هديرم ظفحي يلولا -5

 1١8317 مو ممل بنذ لك نم موصعم يلولا -

 آه 758 0 ل مو هوم مم مومو مو مم ممم مم موقق تاغللا عيمجسب ثدحتي ىلولا -م

 قمل نيع ةفرط هلوسر نع الو هللا نع بيغي ال فراعلا يلولا -4 ١ ١او/6



 ىوتحملا سرهف

 ١51876 ممم موممل ءايلوألا نم ءاعدلا بلطت لسرلا ٠-

 ١818/6 ممم لامعألا روجأ رادقم ملعي يلولا ١-

 آه 876 وطول مومو مهم ممم ممل ةرظنلا درجمب هديرم ىنغي يلولا -

 ١مل مهدنع لسرلاو ءايبنألل ءايلوألا ةثارو :عبارلا بلطملا

 1817م عم طم مهم مم ممول ةيلذاشلا دنع ةثارولا

 ١ ةرملالا مومو همم يبنلل يلولا ةثارو رهاظم

 ١ ممل ةيالولا يف مهبهذم دقن :سماخلا بلطملا

 ا ةيلذاشلا دنع ةيالولا فيرعت دقن :الوأ

 ١ ودوم ممم ةنسلا لهأ دنع ةيالولا ىنعم

 ١ هللا مومو ممم همهم مومو هوم مورو مهو هممت ةيالولاو يلولا فيرعت

 ١46 عمل اهنالطب نايبو ةيالولا متخ ةلأسم ضرع

 ١/46 ممم اهل لصأ ال ةلطاب ةعدتبم ةلوقم اهنإ ١-

 ا ا ةيفوصلا خويش يف ةيمهولا ةبترملا هذه راشتنا -؟

 ١١ ءايلوألا متاخل نيجاتحم لسرلاو ءايبنألا نأ مهمعز - 4

 ل ءايبنألا متاخ نم لضفأ ءايلوألا متاخ نأ -5

 ءايلوألا نم نيرخأتملا يف نوكي هنأ ةلوقملا هذه تالالض نم -1

 للا امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ نم ريخ نوكي نم

 ١04 ممم موو مومو ءايلوألا بتارم دقن : ايناث

 ةيالولا بتارم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم :ىلوألا ةلأسملا

 لا ااا اهلهأ نيب لضافتلاو اهماسقأو

 ١٠١44 ةيالولا بتارم يف ةيلذاشلا لوق نالطب نايب :ةيناثلا ةلأسملا

 1١880 مومو هموت ممول ةيالولا ةيرس دقن :اًكلاث

 1186 مم همم وو ممول ةيالولا بابسأ دقن :اًعبار

 ىلولا ةيالو ىلع ةلالدلا يف اهتناكمو تاماركلا ةميق ١- لل
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 00 سانلا نيب اهلالذإو سفنلا بيذعت ةيعدب 7

 م .٠

 0 ةئيه الو سابلب هللا ءايلوأ صتخي ال - ؟

 فوخلا ةدابع صقنتو ةبحملا ىلع ةدابعلا مهرصق ىلع درلا -”

 000 مهيلع نيركنملا نم مهفقوم دقن :اًسماخ

 011000 ءايلوألا ىف ولغلا دقن : اًسداس

 111111 ااا ةنسلا لهأ دنع ةثارولا دقن :اًعباس

 ١- فلسلا دنع ةثارولا حلطصم 0000

 ءايبنألل ءاملعلا ةثارو يف ةدراولا ثيداحألل حيحصلا ىنعملا -؟ ..

 ٠'- غ0 ءايبنألا ةثرو مه هلك دمحم ةعيرشب ءاملعلا

 - ا ةثارولا يف ةدراولا ثيداحألا 11

 ةماركلا يف مهتديقع :عبارلا ثحبملا 000

 لا اهماسقأو «ةيلذاشلا دنع ةماركلا :لوألا بلطملا 00

 ك1 ةيلذاشلا دنع ةماركلا :الوأ

 121011111100000 ةماركلا ملاع -5

 00 ا ل ا ل اح حالا احس اهردقو ةماركلا دح -ا/

 2001000000 ةماركلا راهظإ -48

 0111000 ةماركلا تابثإ يف مهولغ -4



 22 ىوتحملا سرهف

 1١18 ومو ممممل ةماركلاب ناميإلا هاجت سانلا ماسقأ :اّينا

 11مل الصأ اهركنأ نم :لوألا مسقلا

 ١١5١ نيرخأتملا ىف اهدوجو ركنأو نيمدقتملا تامارك تبثأ نم : يناثلا مسقلا

 ١١١ ةمارك لك ةحصب ملسي ملو نامز لك يف اهدوجوب قدص نم : ثلاثلا مسقلا

 ١1١86131 يلو لك نمو «نامز لك يف اهب رقأ نم :عبارلا مسقلا

 1١183 ممم و هم هم ممل تاماركلا ماسقأ :يناثلا بلطملا

 #١١86 ةيسحلا ةرهاظلا تاماركلا :لوألا مسقلا

 1١18 ومعلوم ةيونعملا تاماركلا :يناثلا مسقلا

 ل اما نيمسقلا نيب ةلضافملا

 1١184 مومو ممم ةيسحلا تاماركلا ىلع ةلثمأ

 1١154 ممم هموم همم مم ممول ةماركلا يف مهبهذم دقن :ثلاثلا بلطملا

 1١1 لا ومع ممم مهموم ممم ممم هموم ممم مومو ةماركلا فيرعت ١-

 1١1 مم مودم ةماركلا يف ةنسلا لهأ ةديقع -؟

 111978 مم وع هم مم مم ووو ةموم هه مول اهتايثإ ىلع ةلدألا -؟

 137١م م همم اهنيب قرفلاو «قراوخلا ماسقأ - 5

 ١1726 مهم مم ممم مو ممم مم ممل تاماركلا نم سانلا فقوم -

 ١174 ةماركلا تابثإ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ طباوض -"

 1١148 6و ولم م ممل ةماركلا يف ةيلذاشلا لوق لاطبإ -ال

 1١37 01 ممم ممم همم همم ممول ردقلا باب ىف مهتديقع : سماخلا ثحبملا

 ير دوجولا ةدحوب هتقالعو «ةيلذاشلا دنع ريبدتلا طاقسإ ةقيقح :لوألا بلطملا

 0 0 ةيلذاشلا دنع ريبدتلا طاقسإ ةقيقح :الوأ

 ا ا 0001010101010 ريبدتلا طاقسإ فيرعت - ١

 1178 معمم ومعهم و ممل ريبدتلا طاقسإ ةلدأ -؟

 ١ ١7 لا ل بسكلاب لوقلاو ربجلاب لوقلا نيب ةيلذاشلا ةقيرطلا -”
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 لا ةيلذاشلا ةسردملا دنع ريبدتلا طاقسإ لوصأ -؛

 113735 3 لم ومع ممم مو همم دوجولا ةدحوب ريبدتلا طاقسإ ةقالع :اًينأث

 ١7337 ل ممم ومهم ممم ريبدتلا طاقسإ ةلزنم :يناثلا بلطملا

 دقق 0 هتلزنمو «ةيلذاشلا دنع هللا ءاضقب اضرلاب دارملا :ثلاثلا بلطملا

 ل ةيلذاشلا دنع هّللا ءاضقب اضرلاب دارملا :الوأ

 ل ةيلذاشلا دنع هللا ءاضقب اضرلا ةلزنم :اًيناث
 11مم هم ردقلا يف مهبهذم دقن :عبارلا بلطملا

 117 ردقلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نايب :الوأ

 7١1مل ردقلا يف ةيلذاشلا ةديقع نالطب نايب :اًيناث

 1١1751 ممم مم طمل ةيلذاشلا دنع ريبدتلا طاقسإ ةقيقح لاطبإ ١-

 طاقسإ ةديقع ىلع دوجولا ةدحو ةديقع ريثات يف مهلالض نايب -؟

 0000 0 ااا ريبدتلا

 للا ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ريبدتلا طاقسإ ةلزنم لاطبإ -

 ل هتلزنمو «ةيلذاشلا دنع هَّللا ءاضقب اضرلا موهفم لاطبإ -
 ١ ةقيقحو ةعيرش ىلإ نيدلا ميسقت يف مهتديقع : سداسلا ثحبملا

 ١١/87 .. ةعيرشلا نيبو اهنيب ةلضافملاو «ةيلذاشلا دنع ةقيقحلا :لوألا بلطملا

 1١788 ل همم او مم ةيلذاشلا دنع ةقيقحلا :الوأ

 ١781 مم ممم مومو وطفل اًحالطصاو ةغل ةقيقحلا فيرعت - ١

 ١178 معمم ممم ممم هم هم ممم وم ةقيقحلا ملع ءامسأ -؟

 ١١814 .. امهدوهش يف ةيفوصلا ماسقأو ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب ةنراقملا -

 ل ةعيرشلاو ةقيقحلاب اهتقالعو دوجولا بتارم - 5

 ١784 و هوم هطول ةيلذاشلا دنع ةفرعملا ةادأ -

 ١584 ةمألا هذه نم هب ملكتو ةقيقحلا ملع عضو نم لوأ -5

 ”١ 600. و مم ممم مم همم ممم مو ممم ممم ممم مهموم قو ةقيقحلاب ةيمستلا ةلع -ال/



 ىوتحملا سرهف

 وج مج نو أ - /
 ول

 ني اسس أم ضده كف عج سب ياس كب نك نإ تي هنن نإ جب كج هي 6 © 6# نإ 6# 6# 6 نإ © ني نو اج © © نإ اي © نإ »جبال 6# ا 9# # نم

 ١- ةقيقحلا ملع لهج نم ىلع مهدنع بجاولا 2011110

  -1ركنمو ملسمو دقتعم :قيقحتلا لهأ مالك هاجت سانلا ماسقأ .

 ١١- ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب عمجلا بوجو 00

  -5و م هم هم همم ممم ةعيرشلاو ةقيقحلا ىلع مهتلدأ

 ةعيرشلا نيبو اهنيب ةلضافملا :اًيناث 011000

 ىلع اهلهأو ةقيقحلا ملع ليضفت يف مهنع ةدراولا صوصنلا :الوأ

 اهلهأو ةعيرشلا ملع 111000]

 ا اهلهأو ةعيرشلا ملع نم ريذحتلا يف مهنع ةدراولا صوصنلا :اًيناث

 ةعيرشلا ملع ىلع ةقيقحلا ملع ليضفت يف مهنع ةدراولا ةلدألا :الا ..

 ةعيرشلاو ةقيقحلا تاقيبطت : يناثلا بلطملا 000

 ١- لم ميركلا نآرقلا صوصن ىلع نطابلاو رهاظلا قيبطت

 ميركلا نآرقلا تايآل ينطابلا ريسفتلا ىلع ةلثمألا ضعب 0

 ةنسلا صوصن ىلع نطابلاو رهاظلا قيبطت -؟ 000

 للك يبنلا ثيداحأل ينطابلا ريسفتلا ىلع ةلثمألا ضعب 00

 *- 6مم مهخويش تاحطش ىلع نطابلاو رهاظلا قيبطت

 مهخويش تاحطشل ينطابلا ريسفتلا ىلع ةلثمألا ضعب 00

 ةعيرشلاو ةقيقحلاب لوقلا راثآ : ثلاثلا بلطملا 00

 م ةعيرشو ةقيقح ىلإ نيدلا ميسقت دقن :عبارلا بلطملا 6

 ١- نيدلا ىلع ةليخد ةعدب ةيفوصلا ةقيقحلاب لوقلا 00

  5نطابلا ىنعملاب ربدتلا ةلص 000)

١١1 

١١1١ 

١1 
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 ١ بولقلا لامعأ نطابلاو ةقيقحلاب دوصقملا سيل -”

 361١و ممم ومهم ممم مل ةراشإلا ةغل يف قحلا لوقلا -5

 ل ةيفوصلا تاحطش ىلع راكنإلا مكح يف قحلا لوقلا -ه

 نسما ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب عمجلا بوجو يف قحلا لوقلا -5

 166 ممم ةقيقحلا ملع تابثإ يف مهتلدأ ىلع درلا --1/

 1مم ةعيرشلا ىلع ةقيقحلا ليضفت ىلع درلا :اًيناث

 ١مم ومب ةقيقحلا تاقيبطت ىلع درلا :اًئلاث

 ١مل دوجولا ةدحوب لوقلاب مهتديقع : عباسلا ثحبملا

 ظفر ةيلذاشلا دنع اهرداصمو ء«دوجولا ةدحو ةديقع :لوألا بلطملا

 ١مم دوجولا ةدحو ةديقع :ىلوألا ةلأسملا

 ١م ع م مم ومو (دوجولا ةدحو) ىنعم :الوأ

 1١10175 معمم دوجولا ةدحو يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق :اًيناث

 ل دوجولا ةدحول ىرخأ ءامسأ :اًلاث

 للا 0111111010006 دوجولا ةدحو لئاسم :اعبار

 «هنع ريبعتلا الو «هنع حاصفإلا زوجي ال رس دوجولا ةدحو ديحوت ١-

 ١ م مم اضومغ الإ هديزت ال ةرابعلاف

 ل ةصاخلا ةصاخ الإ دوجولا ةدحو دهشي ال - ١

 ل تانئاكلا مدعو دوجولا ةيئانث راكنإ ٠'-

 1781 ..... نطابلا نود رهاظلا يف وه امنإ ىلاعت هّللا ريغ دوجو تابثإ -
 ١ مم مم هللا وه ءيش لك نأ مهداقتعا

 يهو ءيش هطلاخي مل هلصأ ىلع قاب مسق :نامسق ىلاعت هللا تاذ -1

 ١7/857 .. ةيعرفلا تاذلا يهو ملاعلا لك هنم نوكت مسقو «ةيلصألا تاذلا

 للا ا دوجولا ةدحوب اهتقالعو دوجولا بتارم -1/

 000 هنع يبنجأب سيلو هللا تافصل يلجتو رهظم ملاعلا -4



 ىوتحملا سرهف

 ا هسفنب
 ا ناسنإلا وه هللا هب ىلجت رهظم مظعأ ٠١-

 ا ايندلا يف ىري ىلاعت هَّللا نأ ىوعد ١-

 ا هروهظ ةدشل قلخلل هللا ةيؤر تبجتحا امنإ -5

 لال دوجولا ةدحو نع ةيانك ةيلزألا ةرمخلاو ةبحملا ١-

 ١١ الا 0 م ومهم وولف دوهشلا ةدحوو دوجولا ةدحو نيب قرفلا -4

 راكنإ ىنعمب وه يفوصلا موهفملاب داحتالاو لولحلا راكنإ -65

 ااا اا11ذ1#1#1#1ة ااا نيلقتسم نيدوجو

 5١ه ةيلذاشلا دنع دوجولا ةدحو ةديقع رداصم :ةيناثلا ةلأسملا

 #١883 ممل ينطابلا كلسملا :لوألا ردصملا

 #1١83 م ةقباسلا تافسلفلاو نايدألا : يناثلا ردصملا

 50١1و مل نيقباسلا فوصتلا خويش :ثلاثلا ردصملا

 ةدحوب داقتعالا لوح رودي لئاوألا ةيفوصلا دنع فوصتلا ىنعم :الوأ

 0 000101010000 دوجولا

 مهل تناكو .ءدوجولا ةدحو ةديقعب اولاق نوقباسلا ةيفوصلا :اًيناث

 1١81 معمل ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ةناكم

 6١ه دوجولا ةدحوب ناميالا ىلع ةيفوصلا قرطلا قافتا :اًئلاث

 6١1ه اهب اولدتسا يتلا ةيلقنلا تاهبشلا : عبارلا ردصملا

 ١53130 ممل ةيلذاشلا دنع دوجولا ةدحو ةناكم :يناثلا بلطملا

 ١5١9 ... ريبدتلا طاقسإب اهتقالعو ءدوجولا ةدحو ةديقع راثآ : ثلاثلا بلطملا

 519١و دوجولا ةدحو ةديقع راثآ :الوأ

 ١1 للاب ناميالا ىلع اهرثأ - ١
 1١51 ةيبوبرلا ديحوت ىلع اهرثأ :الوأ
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 1100 ااا ةيهولألا ديحوت ىلع اهرثأ :اًيناث

 1١837187 تافصلاو ءامسألا ديحوت ىلع اهرثأ :اًئلاث

 ١1م وم ممم مل ةوبنلاب ناميالا ىلع اهرثأ -؟

 ١ 000 ةيالولاب ناميإلا ىلع اهرثأ -'*

 1١ ممم رخآلا مويلاب ناميالا ىلع اهرثأ -5

 180 عموم معمم ممم همم عمتجملا ىلع اهرثأ -ه

 1١ عموم ريبدتلا طاقسإب دوجولا ةدحو ةقالع :اًيناث

 1ع 6 8 لم ممم م هوم ممم دوجولا ةدحو ةديقع دقن :عبارلا بلطملا

 دوجو مدعو ءاهباحصأ لالض ةدشو دوجولا ةدحو ةروطخ ١-

 15631 مو هلم هموم مم مم موو همم ممم مم ممم ممم قل مهلوقل غوسم يأ

 ١0 ةثالثلا ديحوتلا عاونأل ضقانم ربكأ رفك دوجولا ةدحو -؟

 1١80 ووو دوجولا ةدحو نالطب ىلع ةلدألا -*

 طبضنملا ريغ عساولا لايخلا عم دامت وه لب ليلد ةدحولل سيل - 4

 18 856 مومو ومو و مم هوت مو ممم همم لقع الو صنب

 ١5017 ..... ةصاخلا ةصاخ الإ دوجولا ةدحو دهشي ال هنإ مهلوق نالطب -4

 دوجولا ةدحو ديحوت نإ :مهلوق هجولا اذه يف اًضيأ مهلالض نمو

 ١ ع6 امو ممم معمل هنع ريبعتلا الو .هنع حاصفالا زوجي ال رس

 ١ 6 6 ممل ةيفخم ةحيحص ةقيقح اهل نإ لاق نم نالطب -1

 روصتي ال اعرشو القع ةعنتمم ةديقع دوجولا ةدحو ةديقع -ا/

 ١غ ةرلا ىو ووو وو ملم ومع م ممم ممم ممم ممم مو ممم مومو ومو ممم همم مممف جراخلا يف اهعوقو

 ١57٠ نايدألاو ممألا لك دنع تاملسملا نم ىلاعت هَّللا ريغ دوجو تابثإ -8

 فلا ب مهنع لصفنم هقلخل نيابم ىلاعتو هناحبس هّللا نإ -9
 .هصخت صقن تافص دبعللو هصخت لامك تافص ىلاعت هلل ٠-

 ١84 هللا تافص نم ةقيقح وأ !ًءزج دبعلا تافص تسيلو



 ىوتحملا سربف
 لا ... مهل نيابم هقلخ ىلع لاع ىلاعتو هناحبس هّللا ١-

 1١ 83مم مهمه همم ةمسقنم هّللا تاذ نإ ةلوقم نالطب -5

 ةفلتخملا تانئاكلا روص يف ىلجتتو رهظ هَّللا نإ :مهلوق نالطب ١١-
 ط0 000 هسفنب هسفن ىري ىتح

 63١م ايندلا يف ىري ىلاعت هللا نإ مهلوق نالطب 4

 ١55/0 دوجولا ةدحوو دوهشلا ةدحو نيب قرفي مل نم نالطب -065

 1١6/8 ممل ريبدتلا طاقسإب دوجولا ةدحو ةقالع لالض -5

 0 ةيلقنلا مهتاهبش ىلع درلا ١١-

 ١58١ .... لوصف ةعبس هيفو .ةيناسنإلا سفنلا ةيبرت نم مهفقوم :ثل ثلاثلا بابلا

 8١مل ةيناسنإلا سفنلاب ةيلذاشلا ةيانع :لوألا لصفلا

 ١586 ندبلاب اهتلصو ءاهبتارمو «سفنلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 ١6 سفنلا فيرعت :الوأ

 1844 ممم همم سفنلا بتارم :اًيناث

 108 ع ا ولم ممم وو مومو مم ممم مم ممم نديبلاب سفنلا ةلص :اثلاث

 ءاهجالعو ءاهثعاوبو ءاهللع نايبو «سفنلا مذ :يناثلا ثحبملا

 آ 6 هلا 0 ممم ممم ممم ممم ممم مومو هم ممم همم ممم ةلماكلا سفنلل يعسلاو

 ااا 1 1 ا سفنلا مذ ال وأ

 ا 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ة2ةا0اا سفنلا للع : اًيناث

 1١813 مم مم ممل سفنلا ثعاوب :اًنلاث

 ا 00 سفنلا جالع اًعبار

 ١61/4 0مم مم مم همم هم مم هم ممل ةلماكلا سفنلل يعسلا :اسماخ

 ١012 سفنلا بيذهت يف ءاملعلاو «ةيعرشلا فيلاكتلارود : ثلاثلاثحبملا

 1078م ةيعرشلا فيلاكتلا رود :الوأ

 ١0 سفنلا بيذهت ىف ءاملعلا رود :اًينا



 » دقت و ضرع » ةيلذاشلا

 لماكلا جهنملاو «ةيئاسنإلا سفنلل ةيلذاشلا ةرظن نيب ةنراقملا :عبارلا ثحبللا

 1111111 ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم يف لثمتملا

 000 ةلماكلا سفنلاو حورلا ةقيقح يف مهلالض ١-

١ / 

 ١ بلقلاو سفنلاو حورلا ىمسم نيب قيرفتلاو .«سفنلا بتارم يف مهلالض تا

 ءادعلا دقت -“9

 1221101110 0 0 0 ؤز ةيلداشلا دنع سفنلا ةدهاجم :يناثلا لصفلا

 ماسقأو ءاهترمثو ءاهتلزنمو «ةدهاجملا ىنعم :لوألا ثحبملا

 21100 ةدهاجملا يف نيكلاسلا ماسقأ :اًعبار

 ديدجلاو ميدقلا جهنملا نيب سفنلا ةدهاجم دعاوق :يناثلا ثحبسملا

 ا اهنم مهتقيرط ولخ اوعدا يتلا ةمومذملا سفنلا ةدهاجم دعاوق

 ا عيوجتلاب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ولخ ١-

 وة وم ممم ممم همم مم مم همم موق هوو ممل عوجلا كرت يف مهلوق ةقيقح نايب

 .. تاعقرملا سبلب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ةقي

 ... ةقاشلا تادهاجملاب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ولخ -”

 00 هعبطب هّللا ىلإ ريسي اهيف رئاسلا نأ :لوألا رمألا

 0 دوجولا ةدحو اهيف ديرملا نوعضي مدق لوأ نأ :يناثلا رمألا

 .... لمعلا كرتب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ولخ -15

 ةقيرطلا ولخ -؟

 8 ١ 1100 ندبلاو حو رلا نيب ريب



 ىوتحملا سرهف

 ١0 ة4 عامسلاب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ولخ -ه

 ١١١ سانلا نم لاؤسلاب سفنلا ةدهاجم ةدعاق نم ةيلذاشلا ةقيرطلا ولخ -1

 ١88 مم ممم سفنلا ةدهاجم تاقيبطت : ثلاثلا ثحبملا

 تادهاجم ىلإ تادهاجملا ميسقتل ةبسنلاب تاقيبطتلا عونت :الوأ

 ل ا ا ةنطاب تادهاجمو ةرهاظ

 17١مل مم ممل سفنلا ةدهاجم تاقيبطت ىلع ةلثمأ :اًيناث

 1١017 ةيورخألاو ةيويندلا سفنلا ظوظح عيمج كرت ١-

 امهم قلخلا نم ؤربتلا -؟

 ل 1 ايندلا كلرت 19"

 1313 م ممل رقفلا موزل -

 1513 ومو هموم ممم ممم ممم هوم ومهم ومهم تمصلا موزل -5

 1١5117 ومهم ممم همومهم ممم قمم مم همم مم همم هقول عوجلا موزل -5

 1315 م م ممول لاؤسلا موزل -

 118 مم مم لم ومو ممل سفنلا ىلع لقثألا موزل -4

 هتفيظوو «ةدهاجملا يف ديرملا ىلع خيشلا فارشإ :عبارلا ثحبملا

 1 5 1/4 0 طع ع همم هوم ممم هم معمم وم هوو ممم ممول هعم ديرملا بادآو

 لل ةيلذاشلا ةيرطلا دنع هتقيقحو ةيبرتا خيش ةناكم : الوأ

 ١1 عم معمم ةيبرتلا خيش ةقيقح :ىلوألا ةلأسملا

 0 ا ا ةيبرتلا خيش تافص :ةيناثلا ةلأسملا

 ١138 اال ةيبرتلا خيش ذاختا بوجو :ةثلاثلا ةلأسملا

 1١43 ممم هو هو م هوو هوم ةيبرتلا خيش ةفيظو :اًيناث

 ل ةيبرتلا خيش عم ديرملا بادآ :اًنلا

 1١568 ووو ممم ةيلذاشلا دنع ةدهاجملا موهفم دقن : سماخلا ثحبملا

 ١588 سفنلا ةدهاجم ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع :اّلوأ



 « دقئو ضرع » ةدلذاشلا

 ةيلذاشلا دنع اهتاقيبطتو ةدهاجملا ىنعم نالطب نايب : اًيناث

 ةدهاجملا موهفم يف عسوتلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لالض :لوألا هجولا

 ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجمل ةئيسلا راثآلا : يناثلا هجولا

 ةيلذاشلا دنع سفنلا ةدهاجم تاقيبطت دقن :كثلاثلا هجولا

 ةحابملا سفنلا ظوظح عنم يف مهلوق نالطب ١-

 ايندلا كرتب مهلوق نالطب -؟

 رقفلا موزلب مهلوق نالطب -؟

 عوجلا موزلب مهلوق نالطب -4
 ةلأسملا لضفب مهلوق نالطب -

 سفنلا ىلع اهلقثأو اهقشأ لامعألا لضفأ نأب مهلوق نالطب -5

 ساو ناس هاه هت اه قل
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 ةيلذاشلا دنع سفنلا ةضاير موهفم دقن :ثلاثلا ثحبللا
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 ىوتحملا سرهف

 ةيلذاشلا دنع هرايتخا ةقيرطو ؛هتناكمو ءركذلا :لوألا ثحبللا

 00 ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ركذلا :الوأ
 000 هعاونأو ركذلا فيرعت

 ص011 ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع ركذلا ةناكم :اًيناث

 101111010 راكذألا يف فيلأتلا

 ةيلذاشلا ةقيرطلا دنع يفوصلا ركذلا ةناكم نايب هجوأ

 00 ةيلذاشلا دنع ركذلا رايتخا ةقيرط :اًثلاث

 0 ركذلا رايتخا يف ةيلذاشلا ةقيرط :الوأ

 غ0 ركذلا قيبطت يف ةيلذاشلا ةقيرط :اًيناث

 2011110 اا ركذلا فئاظو :يناثلا ثحبملا

 0 نيركاذلا رابتعاب ركذلا فئاظو عونت :الوأ

 00 يفوصلا ركذلا فئاظو عاونأ :اًيناث

 000 ةيلذاشلا راكذألا دقن : ثلاثلا ثحبملا

 0 ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ركذلا ةلزنم :الوأ

 1ك ةيلذاشلا راكذألا دقن :اًيناث

 1010000 يلذاشلا ركذلا لاطبإ

 هردصم ثيح نم يلذاشلا ركذلا لاطبإ :الوأ

 ل هانعم ثيح نم ىلذاشلا ركذلا لاطبإ :اًيناث

 هتروص ثيح نم ىلذاشلا ركذلا لاطبإ :اًئلاث

 ل هتياغ ثيح نم ىلذاشلا ركذلا لاطيإ :اًعبار

 م ةيلذاشلا دنع ةولخلاو ةلزعلا : سماخلا لصفلا

 ةولخلا نيبو اهنيب قرفلاو «ةيلذاشلا دنع ةلزعلا :لوألا ثحبللا
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 « دقئثو ضرع » ةيلذاشلا

 ١9/414 م م ممم معمم ممل ةيلذاشلا دنع ةلزعلا : الوأ

 00 ااا ةولخلاو ةلزعلا نيب قرفلا :اًيناث

 ١8٠7 .. ةولخلاو «ةلزعلا بحصت يتلا بادآلاو ةيلمعلا دعاوقلا : يناثلا ثحبملا

 آف ل ولم م وم ممم ممم ممم وم ممم همومهم ممم موق ةولخلا طورش

 لا ا ةولخلا بحصت يتلا ةيلمعلا دعاوقلا

 ارق م وعم مم ممممل ةلزعلا جئاتن :ثلاثلا ثحبلملا

 املا ل ةيلذاشلا دنع ةولخلاو ةلزعلا موهفم دقت : عيارلا دحبلا

 لا ةلزعلاو ةطلخلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم :الوأ

 ار 1 م مم ممم ةطلخلاو ةلزعلا يف سانلا ماسقأ

 ا5١ 5 ةولخلاو ةلزعلا يف ةيلذاشلا ةقيرطلا لوق نالطب :اًيناث

 1 وم و مم هاهم ةيفوصلا ةولخلا دسافم

 6 ةلزعلاو ةولخلل اهوركذ يتلا دعاوقلاو بادآلا نالطب

 لا ااا ءادأ دقن

 ١مم ةيلذاشلا دنع كولسلا بادآ : سداسلا لصفلا

 ١876 ..اهساسأو ءاهترمثو ءاهتلزنمو «كولسلا بادآب دارملا :لوألا ثحبملا

 ١ م86 ل ول ووو و ممم م وو مهموم موو ممم همم ممل كولسلا سبادآب دارملا : الوأ

 ١1م و و ومعمل كولسلا بادآ ةلزنم :اًيناث

 ١م ل ممم ممم همام مومل كولسلا بادآ ةرمث :اًكلاث

 ١و ومو ممم كولسلا بادآ ساسأ :اًعبار

 1463و وم وم موو دملل كولسلا بادآ عاونأ :يناثلا ثحبملا

 83١مل ببستلاو ديرجتلا بدأ :الوأ

 1/4 67370 طمع معمم فم مم ممم همهم مم قمم ف ممم ممم همم ديرجتلا فيرعت - ١

 1863م و مومو اممم ببستلا فيرعت -؟

1/15 
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 ىوتحملا سرهف

 يلا ريبدتلا طاقسإب هتقالعو ببستلاو ديرجتلا -

 1864م ممول تقولا مكحل عوضخلا بدأ :اّينا

 ااا ]1 ]1 11 تقولا فيرعت - ١

 ا 11 تفقولا مكح ىنعم - ؟

 8١ه وم ممل تقولا مكحب مازتلالا ىلع ةيقيبطت ةلثمأ -

 1/486 1 000 طلو هموم ممم همهم ممم ومو هم همم هوم ممول هتيمهأ - 5

 1883و مم مومو مو ممم ءاعدلاو بلطلا بدأ :اث

 ال ىلاعت هللا ردق يف هرثأو ءاعدلا ةيببس راكنإ :ىلوألا ةلأسملا

 ل000 ىلاعت هّلل ةقافلا راهظإ نيفراعلا ءاعد ةلع :ةيناثلا ةلأسملا
 1868 بلطلاو ءاعدلا كرت يف بدألا لامك :ةثلاثلا ةلأسملا

 هل نوكي ال ىتح تادابعلا فئاظوب لاغتشالا :ةعبارلا ةلأسملا

 امك © ل م ممم ممم ممم ممم ممم ممم هوم هموم فبلطلاو ءاعدلل عستم

 ١85٠ .... ةمومذملا سفنلا ظوظح نم بلطلاو ءاعدلا :ةسماخلا ةلأسملا

 ا و امم ممم لامعألا نازيم بدأ :اًعبار

 لا 0 تايادبلا لهأ :لوألا مسقلا

 185135 مم مم ممم همهم همم تاياهنلا لهأ : يناثلا مسقلا

 ليلا ةيلذاشلا دنع كولسلا بادآ دقن : ثلاثلا ثحبلملا

 ١81/١ ...... ببستلا ىلع بابسألاو ايندلا نم ديرجتلا ليضفت نالطب :الوأ
 1مل تقولا مكحب لوقلا نالطب :اًينا

 ١/0 و مطاوع ممل ءاعدلاو بلطلا كرت نالطب :اًملاث

 #١ 0 لوو و م هوم هموم هوم ممم هعمل يلذاشلا لمعلا نازيم نالطب :اعبار

 اطال موو هموم لاوحألاو تاماقملا : عباسلا لصفلا

 ليلا سفنلا ةضايرب امهتلصو «لاوحألاو تاماقملا :لوألا ثحبملا

 ١09 لاوحألاو تاماقملا :الوأ



 « دقدو ضرع » ةيلذاشلا

 املشلا 00و مومو معمم ممم مم ممم ممم مم مم مومو مم مم مف ماقملا ففيرعت - ١

 آلف 0 ممم مم همهم ممم همم م ممم ممم وم وممف لاحلا فيرعت -؟

 14413 مم ممول ملل لاوحألاو تاماقملا نيب ةلصلا -

 يا لاوحألاو تاماقملا نيب قرفلا -5

 8١مم لاوحألاو تاماقملا نييعت يف فالتخالا -ه

 18880 0م موو ع ممم لاوحألاو تاماقملا ةلزنم -5

 ١885 مل لاوحألاو تاماقملا ةفرعمل ةيبرتلا خيش بوجو -ال

 ١84 نطابلا فوصتو رهاظلا فوصت نيب لاوحألاو تاماقملا -

 ١8817 ممول لاوحألاو تاماقملا ةرمث -4

 1848 ممم سفنلا ةضايرب لاوحألاو تاماقملا ةلص :اًيناث

 ١483 و مو هوم مممل تاماقملا بتارم :يناثلا ثحبملا

 ا ل هطرش ركذو «تاماقملا فينصت يف فالتخالا :الوأ

 4١1م معمم ممول تاماقملا ىلع ةلثمأ :اًيناث
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